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Forord
«Noe å fylle dagene med, noe å stå opp til»

Kartleggingen av unge voksne i åpne rusmiljø som Uteseksjonen i Oslo gjennomførte i samarbeid med KoRus
Oslo i 2013, viste at de yngste i de tyngste rusmiljøene
har store og sammensatte problem. Kartleggingen brakte
frem ny kunnskap som ble brukt til å videreutvikle Uteseksjonens arbeid med målgruppa, og det genererte flere
nye tiltak som styrking av fokus på psykisk helsearbeid,
tettere oppfølging over tid, mer ressurser til koordinering,
samt større vekt på å skaffe bolig – et hjem. Videre gav
de unge voksne som deltok i kartleggingen, følgende
beskjed; «Selv om jeg ruser meg eller står midt oppe
i andre krevende problemer - så må jeg ha noe å fylle
dagene med, jeg trenger noe å stå opp til».
Dette ble starten på prosjektet Radius, et aktivitetstilbud til unge voksne under 25 år i aktiv rus og ofte med
psykiske helseproblemer. Prosjektet i Oslo er utviklet
med inspirasjon fra «Ny Giv» (Kirkens Bymisjon) i Bodø.
Uteseksjonen startet prosjektet i høsten 2015 basert
på tilskudd til kommunalt rusarbeid fra Helsedirektoratet. Velferdsetaten inngikk et partnerskap med Kirkens
bymisjon i Oslo som bidro med midler til aktiviteter
gjennom Stiftelsen UNI. Prosjektet ble utviklet i samarbeid med unge voksne som selv valgte egne aktiviteter
og siden ble knyttet til mentorer med «ekspertkompe
tanse» fra den valgte aktiviteten. Innbyggerinvolvering
og samskaping har vært nøkkelord i prosjektet.
Radius har vært et omfattende og til tider krevende
prosjekt. Men det at prosjektet har vært organisert
i tilknytning til en oppsøkende tjeneste som kjenner
målgruppa godt og som har mulighet til å arbeide
fleksibelt, har bidratt til at det har blitt gitt nødvendig
rom for prøving og feiling. Dette har vist seg verdifullt.
Tålmodighet, relasjon og skreddersøm har vært suksess
faktorer. «Å ha døra på gløtt» og «ikke gi seg» har vist
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seg å være helt avgjørende for at unge med sammen
satte problemer har gjennomført – og fått mestringsopplevelser. Mestringen fra aktivitetene har generert motivasjon og styrke til også å gjøre andre endringer i livet.
Arbeid og aktivitet er sentralt når vårt byråd i Oslo kommune legger frem ny Rusmelding for Oslo. I meldinga er
det å ha noe å stå opp til og å fylle dagene med en viktig
ingrediens i det å gi innbyggerne i Oslo som sliter med rus
og psykisk uhelse, et helhetlig og godt tilbud. Unge skal
prioriteres med tidlig innsats. Radiusprosjektet har frembragt viktige erfaringer gjennom de 3 årene prosjektet
har pågått. Denne evalueringsrapporten gir noen av
deltakernefra dette prosjektet en stemme. Gjennom
rapporten håper vi å få frem hva som har vært viktig for
deltakerne. Vi ønsker å understøtte utviklingen av flere
lignende tilbud i Oslo slik at stadig flere unge som sliter
i utkanten av det etablerte, skal få et godt tilbud å fylle
dagene med. Noe som det virkelig er verd å stå opp til.
Vi vil takke prosjektleder Grete Ore som har vært
motoren i prosjektet fra starten av. Hun har fått god
hjelp av medarbeidere i Uteseksjonen og mentorene
som har samarbeidet med deltakerne. Vi vil også takke
Kirkens Bymisjon i Oslo og Stiftelsen UNI for godt samarbeid. Stor takk til Alexander Sollie Hvaring fra KoRus
Oslo som har gjennomført brukerintervjuene og har
skrevet evalueringsrapporten. Han har gitt deltakerne
en tydelig stemme. Sist – men ikke minst – vil vi takke
alle de unge voksne som har vært deltakere i prosjektet
og gitt oss innspill, utfordringer og overraskelser og som
har vist at endring kan være krevende, men er fullt mulig
for alle gjennom mestring og aktivitet.
Børge Erdal, leder i Uteseksjonen i Oslo
Henning Pedersen, leder KoRus Oslo
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Et aktivitetstilbud
med mentorordning
KoRus – Oslo har på oppdrag fra Uteseksjonen i Velferdsetaten (Oslo kommune) gjennomført en
evaluering av prosjektet Radius. Denne rapporten er en oppsummering av evalueringen.

Bakgrunn
Radius er et nytt og alternativt tilbud fra Uteseksjonen til
(ungdom) unge voksne i alderen 18-25 år med rus- og psykiatriutfordringer. Modellen er inspirert av ‘Ny Giv’, et tiltak
i regi av Kirkens Bymisjon i Bodø, men ungdommene som
deltar i Radius-prosjektet representerer i følge prosjektleder,
en tyngre og mer marginalisert brukergruppe enn målgruppen til Ny Giv da Radius er for de unge og de i aktiv rus.
Radius-prosjektet ble iverksatt på bakgrunn av funn i
Velferdsetatens rapport «Unge Voksne – kartlegging av
aldersgruppen 18-25 i et åpent rusmiljø i Oslo sentrum» fra
2013 hvor det fremgår at det er etterspørsel for, men finnes
svært få tilrettelagte aktivitetstilbud til denne gruppen.
Gjennom Radius får ungdommene delta på individuelt
tilpassede aktiviteter, veiledet av mentorer som har faglig
tyngde innen aktivitetene. Ungdommene medvirker aktivt
både i valg av aktivitet og mentor, for å sikre best mulig
tilretteleggelse. Det stilles ikke krav til rusfrihet for å delta
på Radius, men flere av aktivitetene fordrer nykterhet.
Velferdsetaten, Oslo kommune er Radius-prosjektets
oppdragsgiver. Oppdragstaker er Uteseksjonen, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Prosjektet finansieres av
Helsedirektoratet via Fylkesmannen ved økonomiske
midler til kommunalt rusarbeid. Kirkens Bymisjon bistår
med rekruttering, faglighet og prosjektutvikling, samt
med å søke midler til gjennomføring av de unges aktiviteter. Prosjektleder for Radius er Grete Ore.
Målgruppen
Unge voksne i alderen 18-25 år i Oslos åpne rusmiljøer
med utfordringer innen rus og psykiatri. Dette er de unge
i aktiv rus som Uteseksjonen møter i sitt gatenære og
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daglige oppsøkingsarbeid i Oslo sentrum, samt de unge
som selv oppsøker Uteseksjonen for bistand vedrørende
eget rusmisbruk og psykiske utfordringer. Mange av
disse har stadig behov for bistand til å opprettholde sine
basale behov, kontakt med instanser innen hjelpeapparatet, samt psykologbistand fra Uteseksjonens gatenære
psykologteam. Målgruppen for prosjektet inkluderer også
de unge voksne med rusutfordringer som andre hjelpende
instanser møter i eget arbeid, og disse kan rekrutteres
inn via kontakt og direkte samarbeid med Uteseksjonen.
Eksempler her er boinstitusjoner som Exit og kriminal
omsorgens tiltak KIF (Kriminalomsorg i Frihet).

• Mestre å føre en god dialog og samtale i situasjonen.
• Tørre på sikt å utvide kontakten i rusfrie miljøer og 		
mestre å bygge nye konstruktive nettverk via 		
aktiviteten.
Evalueringen
Evalueringen er utført av KoRus Oslo, på bestilling fra
Uteseksjonen. Evaluator har ingen befatning med Radius
utover evalueringsoppdraget. Informasjonen er innhentet
gjennom semistrukturerte intervjuer som ble utviklet
med utgangspunkt i prosjektets effektmål overfor de deltakende ungdommene, som oppgitt i prosjektdirektivet:
Effektmål overfor ungdommene:
Hver ungdoms konkrete aktivitet er igangsatt, og
følgendedelmål oppleves av ungdommen som oppnådd:
• Økt mestringsopplevelse via nye ferdigheter.
• Økt mestring av kommunikasjon rundt konstruktivt
tema (aktiviteten) og via dette økt sosial kompetanse
overfor mennesker i rusfrie miljøer.
• Rusfri sosial relasjon med mentor og nettverk.
• Ny positiv identitet.
• Mindre rusbruk.
• Bedret psykisk helse.
• Bedret livskvalitet.
Evalueringen baserer seg på ungdommenes egenrapporterte opplevelse av deltakelsen i Radius. Ettersom

ungdommenes opplevelse definerer måloppnåelsen, er
det også i all hovedsak deres egne ord som gjengis og
vektlegges i evalueringen.
Metode:
Åtte ungdommer ble intervjuet i løpet av en periode
på fire uker. Intervjuene fant sted på et samtalerom i
Uteseksjonens lokaler og varte mellom 33 og 69 minutter,
med en gjennomsnittsvarighet på 45 minutter. De
intervjuede ungdommene ble rekruttert av prosjektleder
for Radius. Det at prosjektleder selv står for utvelg
else av deltakere til evalueringsintervjuene kan utfordre
evalueringens validitet, men dette ble vurdert som mest
hensiktsmessig for gjennomføring av evalueringen.
Deltakernes sårbarhet i intervjusituasjonen er en annen
faktor som kan utfordre validiteten; det kan være krevende å gi negative tilbakemeldinger om personer man føler
tilknytning til og takknemlighet ovenfor, eller om tilbud
man ønsker å beholde. For å sikre et balansert og representativt utvalg ble prosjektleder instruert til å selektere
etter ulike bakgrunner, problemer, behov og fartstid i
Radius. For å minimere risikoen for påvirkede svar, fikk
ungdommene minst mulig informasjon om formålet med
intervjuene, og spørsmål om negative tilbakemeldinger
ble formulert som «hva kan gjøre tilbudet bedre i fremtiden?» eller «er det noe du savner ved t ilbudet?»fremfor
«hva er du ikke fornøyd med ved tilbudet?».

Prosjektets målgruppe kjennetegnes også av følgende
utfordringer:
• De har ofte negativ identitet knyttet til eget 		
misbruk og miljø.
• De har manglende positive mestringsopplevelser.
• De er usikre/utrygge og ensomme i og utenfor 		
eget rusmiljø.
• De har vansker med å bryte eget negativt mønster
og med nåværende miljø.
• De vegrer seg for å oppsøke nye konstruktive miljøer
og aktiviteter.
• De har vansker med å mestre kommunikasjon 		
rundt ordinære temaer.
• De har vansker med å endre egen identitet via ny 		
kompetanse.
Disse unge voksne har ofte behov for tett bistand for å:
• Tørre å oppsøke ny og positiv aktivitet.
• Skape relasjon til mennesker i rusfritt miljø.
• Mestre å møte stabilt over tid.
• Oppøve kompetanse og identifikasjon innenfor 		
aktiviteten.
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Deltakerne
Totalt 8 ungdommer (anonymiserte) ble intervjuet i forbindelse med evalueringen:

«Kari», 22, permakultur:
Første erfaring med rusmidler som 15-åring etter at hun
ble en del av et miljø som var «på siden av samfunnet».
Begynte med tobakk og cannabis, før hun til slutt brukte
mest kokain og psykedeliske stoffer. Ønsket å bli rusfri
etter å ha opplevd rusutløst psykose, men det innebar
ensomhet og isolasjon gjennom distansering fra miljøet
hun tilhørte. Tok kontakt med uteseksjonen grunnet lang
ventetid på psykologhjelp andre steder. Gjennom uteseksjonen fikk hun snakke med psykolog, og etterhvert tilbud
om Radius hvor hun deltok i 1,5 år.

«Visste at jeg trengte noe å drive med hvis
jeg skulle holde meg rusfri.»

«Thomas», 25, trialkjøring:
Begynte med hasj som 12-åring, amfetamin som 15-åring
og heroin som 17-åring. Beskriver en hverdag dominert
av heroinavhengighet – det handlet kun om bruk, og om
å skaffe penger til mer bruk. Da han takket ja til Radius
tilbudet hadde han lave forventninger og var usikker på
om han i det hele tatt ville være i stand til å delta. Han
ønsket å slutte å ruse seg, men så på veien til rusfrihet
som en umulighet slik livssituasjonen hans var. Valget falt
allikevel på en aktivitet som fordret rusfri tilstand. Han
har deltatt på Radius i 6 måneder. Thomas møtte ikke til
første intervjuavtale grunnet en sprekk.

«Jeg var drittlei. Ruset meg bare av vane, det var
det eneste jeg kunne. Veien til andre ting går via
rusfrihet, og det virket umulig.»

«Padam», 26, yoga og meditasjon:
Kom til Norge da han var 17 år gammel. Forteller om en
tilværelse preget av alvorlig belastende opplevelser fra
oppveksten, av å ha mistet familien, ensomhet, bosteds-
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løshet, økonomiske problemer og eksistensialistisk krise.
Da han var 18 fikk han venner i et rusmiljø i sentrum, og
han begynte deretter med cannabis. Rusen fungerte
som en tilpasningsmekanisme i møte med overveldende
påkjenninger som han ikke hadde kapasitet til å håndtere på andre måter. Han takket ja til Radiustilbudet for
omtrent ett år siden, fordi han stolte på Uteseksjonen og
følte på et behov for mer hjelp. For tiden i behandling ved
et distriktspsykiatrisk senter (DPS).

«Hvis jeg skal slutte, så må det først skje noen
forandringer i livet mitt. Jeg sliter med mat, søvn,
alt det der. Hvis jeg slutter uten at jeg har noe annet
så mister jeg kontrollen. Da sprenger hodet mitt.»

«Mahad», 24, fotballdømming og hundedressur:
Mahad kom til Norge med familien som 14-åring i 2007.
Da han var 17 måtte han flytte fra familien uten noen
hjelp eller kjennskap til systemet. Han bodde på hospits,
begynte å tilbringe tid i sentrum og «møtte feil folk».
Etter kort tid begynte han med cannabis, kokain og
tabletter. Han kontaktet selv Uteseksjonen for hjelp etter
en lengre periode som bostedsløs hvor han ruset seg og
solgte rusmidler hver dag. Mahad trivdes ikke i miljøet
han tilhørte, men opplevde at det var vanskelig å bryte
ut. Han oppfattet Radius som en mulighet, en vei ut, da
han tok imot tilbudet for omtrent ett år siden. Han valgte
først svømming som aktivitet, men klarte ikke møte opp
grunnet livssituasjon. Fikk deretter nye sjanser med aktiviteter som var bedre tilpasset hans ressurser. Tilbudet er
i dag satt på vent ettersom han soner en dom.

«Du har ikke jobb, utdanning eller arbeidserfaring. 
Du trenger noe for å komme deg unna.
Et nytt miljø, nye mennesker.»

«David», 20, fotballdømming:
David var 12 år da han kom til Norge. Han begynte med
cannabis på videregående skole, hvor han røyket nesten
hver dag. Etter at en urinprøve påviste cannabisbruk ble
han satt i kontakt med Uteseksjonen. David beskriver
tiden før Radius som «kaos». Han ville ikke åpne seg for
mennesker og han brydde seg ikke om «noe», annet enn
å fullføre skolegangen. I september fikk han fagbrev, og
han søker nå jobb. Han har deltatt i Radius i ett års tid.

«[Tilværelsen] var ikke noe spesielt, det var bare tull.
Jeg tenkte ikke så mye på å gjøre noe med livet mitt.
Det handlet bare om å henge rundt, gjøre faenskap,
‘samma det’ liksom.»

«Stine», 21, hiphop-dans og keramikk:
Flyttet til Oslo fra en annen by da hun var 16 år gammel.
En kombinasjon av nysgjerrighet og miljø gjorde at hun
begynte med cannabis ett år senere, og etter hvert også
med kokain og alkohol. Hun brukte cannabis hver eneste
dag, og kokain annenhver dag. Stine har hatt betydelige
utfordringer knyttet til angst siden hun var svært ung, noe
som blant annet har hindret henne fra å fullføre videregående skole. Kokain og alkohol har fungert som verktøy
for å døyve angsten, spesielt i sosiale settinger. Hun gikk
til psykolog hos Uteseksjonen etter morens ønske, og fikk
raskt tilbud om Radius hvor hun har deltatt i rundt to år.

«Det hørtes gøy ut, og jeg likte tanken på oppfølgning
for ikke å falle fra. Det er typisk meg å slutte.»

«Carl», 22, musikkproduksjon:
Kom til Norge som 18-åring. Vokste opp i et røft miljø,
begynte med tobakk som 13-åring og cannabis som
14-åring. Carl har slitt med depresjoner siden han var svært
ung, og var inn og ut av behandling for dette fra han var
14 til 18 år gammel. Han har eksperimentert med mange
forskjellige rusmidler, men opplever kun cannabis som
vanskelig å kontrollere da han bruker den som selvmedisinering mot depresjon. Da han var 20 begynte han igjen
i terapi for å gjøre noe med behovet for å være ruset, og
han ble etter hvert innlagt til rehabilitering. Mot slutten av
rehabiliteringsprosessen ble han med i hasjavvenningsprogrammet (HAP) hos Uteseksjonen. Han fikk nylig tilbud om
Radius, hvor han har deltatt i to måneder.

Fra aktiviteten permakultur.

«Jeg håpet jeg kunne være med i det sekundet jeg fikk
høre om det. Det hørtes for godt ut til å være sant.»

«Simen», 25, hundedressur:
Simen vokste opp med bestemoren sin. Mor var alkoholisert og far ukjent. Han ble introdusert for amfetamin av
sin onkel da han var 13 år gammel, og begynte etter hvert
med piller, GHB og heroin. Da han var 16 år gammel ble han
kastet ut hjemmefra og flyttet til Oslo, hvor han raskt kom
i kontakt med Uteseksjonen. Grunnet rusbruk, depresjoner,
dysleksi og konsentrasjonsvansker klarte han ikke å fullføre
videregående skole. Han var innlagt for rusutløst psykose
en gang som 15-åring, og igjen som 18-åring, og har tidligere gjennomført et ettårig rehabiliteringsopphold. Har
deltatt i Radius i halvannet år, ønsker nå å begynne i LAR.

«Selvfølgelig ville jeg være med på det. Kunne jo ikke
si nei til det. Vi hadde akkurat fått oss hund også,
så det var perfekt. Ville få skikk på bikkja.»
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Deltakernes
opplevelser
Gjennom intervjuene har hver deltaker forklart seg i detalj om sitt aktivitetstilbud. De har reflektert rundt sentrale tema som medvirkning, deltakelse, relasjon til mentor, motivasjon, rusvaner,
sosial fungering, mestring, selvfølelse og framtidsutsikter. Intervjuene maler et bilde av deltakernes opplevelse av prosjektet og dets psykososiale betydning.

Brukermedvirkning
Prosjektet har lagt stor vekt på individuell tilpasning
og medvirkning. Ungdommene har fått anledning til å
bidra aktivt i utvelgelsen av mentor gjennom intervjuer
av forskjellige mentorkandidater. Fleksibilitet og bred
variasjon i aktiviteter har gitt gode vilkår for å tilrette
legge tilbudet til deltakernes individuelle behov. Prosjektet
har tatt hensyn til ungdommenes ressurser og behov i
forbindelse med rent praktiske ting som transport, utstyr,
økonomi og timeplan, og andre saker som livssyn, rusvaner
og fysisk og psykisk helseproblematikk. Denne fleksibili
teten skinner gjennom som en styrke i flere av intervjuene.
«Jeg har en del angst, men jeg får mye støtte. [Prosjektleder] har vært flink til å bli med på keramikken fordi jeg
synes det har vært skummelt. Jeg skal forsøke å dra alene
for første gang nå på fredag.»
-Stine
«Det har vært godt tilpasset. Jeg slet i starten, klarte ikke
møte opp på svømmingen, men [prosjektleder] ga ikke
opp, jeg fikk tilbud om flere aktiviteter som var mulig for
meg og flere sjanser.»
-Mahad
«Jeg ble helt sjokkert da jeg fikk tilbudet. Klarte ikke og
brukte lang tid på å velge aktivitet. Det å kunne velge hva
som helst. Jeg har aldri fått en sånn mulighet før.»
-Thomas
«Jeg fikk snakke med flere [mentor-kandidater] (..) stilte
dem spørsmål som var viktige for meg. Til slutt fant jeg en
med svar som føltes riktig.»
-Padam
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Mestring
Aktivitetene tar sikte på å gi deltakerne positive mestringsopplevelser, noe som ofte mangler hos ungdom med
rus- og psykiatribakgrunn – kanskje spesielt hos målgruppen for dette prosjektet. Flere eksempler på hjelpeløshet
og pessimistiske forklaringsstiler forekommer i ungdommenes fortellinger om livet før Radius:
«Jeg visste ikke hva jeg kunne gjøre i livet, visste ikke hva
som skjedde rundt meg. Alt gikk feil selv om jeg prøvde å
gjøre noe riktig. Det var så mange hindringer i veien, og da
ga jeg fort opp. Hadde selvmordstanker. Jeg har ikke hatt
familie fra jeg var liten, jeg blir deprimert av å tenke på
familie. Så dukker økonomiske problemer opp (..) Så dukker
bosituasjonen opp, oppholdstillatelse. Alt kommer opp, en
etter en.. Jeg ble gal, jeg ville gi opp, ville ikke snakke med
noen, gjøre noe, orket ikke tenke på noe. Sånn har det vært.»
-Padam
«Man prøver mye, men har vært uten jobb så lenge,
til slutt føler man at man ikke kan noe annet enn rus. 
Man glemmer alt man har vært fordi man har rusa
seg så lenge.»
-Thomas
Positive mestringsopplevelser gir grobunn til økt mestringstro, selvtillit og resiliens. Disse faktorene er viktige
ingredienser i en endringsprosess, og de forsterkes gjennom gjentatte positive mestringsopplevelser. Radius-deltakerne har fått muligheten til å gjennomføre aktiviteter
som er forsøkt tilrettelagt slik at utfordringene harmoni
serer best mulig med deres forutsetninger for å mestre
dem. Samtlige av de intervjuede deltakerne beskriver
9
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aktivitetene som utfordrende, givende og lærerike. Noen
har lært noe helt nytt, noen har fått bekreftelse på at de
allerede kunne, noen har åpnet øynene for nye perspektiv
og dørene for nye muligheter, og noen har tilegnet seg
teknikker og interesser som de overfører til andre arenaer.
«Jeg har lært pustemetode, hvordan jeg skal meditere,
teknikker som jeg kan bruke når som helst. Så uansett hvor
jeg er kan jeg bruke teknikkene til å koble av. Jeg har lært
om livet, om hvordan jeg skal være med andre mennesker.
Med yoga og meditasjon får jeg litt mer positiv energi.
For eksempel når jeg står opp tidlig på mandagen for å
meditere, så går jeg ikke hjem og legger meg i senga etterpå. Jeg er ute, våken, har energi. Da begynner jeg å tenke
over hva jeg skal gjøre den dagen, og får tanker og ideer
om ting som skal gjøres. Da gjør jeg de tingene (..). Disse
tingene skjer ikke når jeg ikke mediterer. Da ligger jeg bare i
senga, ser bare hindringer.»
-Padam
«Jeg fikk bekreftelse på at jeg ikke er så alene, at det
fantes folk som tenkte likt som meg og var interessert i
det samme som meg. Og mestringsfølelse også, fant ut
at jeg kunne ting fra før av (..). Jeg har vel et talent for det,
ja, men også mye å lære. [Radius] fikk meg til å finne ut at
jeg ville fortsette med den retningen, begynne på skole. Jeg
går på gartnerskole. Visste ikke at det var noe man kunne
utdanne seg til før. Nå føler jeg at jeg har tatt det riktige
valget, det er veldig, veldig digg.»
-Kari
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«Det har betydd veldig mye for meg, det at
jeg kan vise meg frem. Jeg kan faktisk gå til
denne kampen, og dømme denne kampen.
At jeg vet at kampen ikke kan begynne uten
meg. Det har lært meg å ta ansvar for det
jeg har blitt med på, det har konsekvenser, jeg kan vise
initiativ. Jeg ga blanke i alt før.»
-David
«Mentor synes jeg har vært så flink, gjort som han har sagt.
Nesten ingen gjør akkurat det han sier, men det har jeg gjort.
Det har gitt resultater. Hunden min er blitt veldig flink nå.»
-Simen
«Jeg bestod dommerkurset. Gleder meg til å dømme fotballkamper, men det blir litt stressende å gjøre det foran mange
folk. Har også lært mye om hunden min. Om hvordan han
reagerer på min oppførsel. Jeg forstår ham bedre nå, og han
har det bedre. Vi har et bedre forhold.»
-Mahad
«Med Radius fikk jeg noe helt annet å forholde meg til (..) og
det viste meg at - ja, det er jo mulig! Hvis jeg kan gjøre det
her, så kan jeg gjøre hva som helst annet også. Det er faktisk
mulig. Først tenkte jeg at ‘[aktiviteten] er ikke noe jeg får
til, jeg er ikke i stand til dette her’, men så ble jeg i stand til
det, og så begynte ballen å rulle. Jeg fant på andre ting ved
siden av. Det fører til andre positive ting også – positivt avler
positivt. Jeg begynte å skjerpe meg da jeg begynte i Radius,
og så har det kommet masse bra etterpå.»
-Thomas
Sosial kompetanse
Økt mestring av kommunikasjon rundt aktiviteten er
ment å bidra til økt sosial kompetanse overfor menne
sker i rusfrie miljøer. Det kan ikke påvises noen kausal

sammenheng mellom disse basert på intervjuene, men
flere av ungdommene beskriver positiv endring i sosial
kompetanse etter at de begynte i Radius. For noen har
aktiviteten også dempet følelser av ensomhet, og på 
den måten fungert som et verktøy for å distansere seg
fra belastede miljøer.
«Jeg har ikke vært med så lenge, men er blitt godt kjent
med én, vi er vel kompiser. Er på hils med andre (..). Jeg kan
se folk i øynene på en helt vanlig måte.»
-Thomas
«Dyrking er jo en sosial arena. Jeg har det veldig fint på
skolen med likesinnede og folk på min egen alder. Kjenner
fortsatt litt på ensomheten, men jeg jobber med å ta
kontakt og møte de i klassen utenfor skolen også. De
jeg har fått best kontakt med røyker litt da, de er vel i
et rusmiljø. Men jeg er mye sikrere på meg selv, blir ikke
frista. Og vi kan snakke om det, det er ikke noe press eller
noen ting (..). Jeg var helt lukket første gang jeg kom til
uteseksjonen. Jeg hadde så lav stemme at jeg nesten ikke
hørte hva jeg selv sa, og de sier jeg var helt gjemt inni
klærne og hetta. Det er mye bedre nå. Nå kan jeg møte
noen, se dem i øynene og starte samtaler.»
-Kari
«Før var jeg en person som ikke ville prate med mennesker.
Hvorfor skulle de bry seg om hva jeg sier, tenker og føler og
sånt? Nå, hvis det er noe jeg virkelig vil prate om, så setter jeg
meg ned med noen og snakker om det. Helt vanlig. Før ville jeg
ikke åpne meg for noen, ville ikke at noen skulle blande seg.»
-David
«Alle vennene mine bruker cannabis eller andre ting. Ingen
er rusfrie. Jeg har vært med dem mindre og mindre (..).
Forklart dem at det er fordi jeg har slutta. Det er vanskelig,

F.v. fra aktivitetene keramikk, snowboard og geocatching.

for jeg blir veldig ensom, men det hjelper med trening og
meditasjon, livet går bedre da.»
-Padam
«Jeg likte ikke miljøet mitt, ville ut, men det har vært
vanskelig. Telefonen ringer hele tiden, det er vanskelig å si
nei. Alle skylder alle en tjeneste, vet du. [Aktiviteten] var en
unnskyldning til å si nei, til ikke å svare.»
-Mahad
«Jeg har mye angst, men har blitt flinkere til ikke alltid å trenge
noe i sosiale situasjoner. Er mer sosial edru nå enn jeg var før.
Jeg er fremdeles i det samme miljøet, men ikke med de samme
folkene. De jeg hang med før var mye eldre enn meg, brukte
tyngre stoffer. Nå er jeg med folk som er mer som meg.»
-Stine
Samtidig som deres sosiale kompetanse har økt, har
mange av ungdommene opplevd bekreftende tilbakemeldinger fra miljøene rundt seg. Dette har manifestert
seg i positive kommentarer fra venner og familie, samt
gjenopprettede og nyopprettede forhold med mennesker
i rusfrie miljø.
«Det ble liv i meg igjen. Jeg har kontakt med familien min
igjen. Søsteren min sier jeg har forandret meg masse, og
da jeg ringte mamma sa hun at jeg var annerledes. Hun sa:
«jeg har fått tilbake den gamle sønnen min». En venninne
fortalte meg også at jeg var mer åpen for kontakt, at det var
godt å kunne snakke med meg om personlige ting igjen.»
-Mahad
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«Folk [på aktiviteten] behandler meg som en helt vanlig
fyr. Jeg trenger ikke skamme meg, føle at folk ser igjennom
meg eller tenker at jeg er søppel.»
-Thomas
Rusfri sosial relasjon med mentor/nettverk
Følelser av skam og skyld forekommer hyppig i ungdommenes fortellinger, og har preget deres sosiale fungering.
Det å møte og danne relasjoner med voksne, stabile, rusfri mennesker og miljø har tillatt dem å opparbeide sosial
kompetanse innenfor trygge rammer. Fra intervjuene ser
det ut til at disse relasjonene har vært verdifulle, og at de
for noen av ungdommene har bidratt til å løsne båndene
som har kneblet dem sosialt. Mentorer, prosjektleder
og øvrige kontaktpersoner blir trukket frem som viktige
bidragsytere.

«[Mentor] er en veldig ålreit fyr. Han har vært flink til å
lære meg ting. Vi har et godt forhold. Jeg pleide aldri å
åpne meg for andre før, pleide alltid å skamme meg(..).
Jeg tror det var samtalene [med mentor, prosjektleder og
andre personer tilknyttet Uteseksjonen], og holdningene
deres som forandret det. Det at de ikke ga opp, at de h
 eller
ga meg nye sjanser når jeg feilet var viktig. Du blir sett, du
kjenner omsorgen.»
-Mahad
«[Mentor] er verdens kuleste fyr. Tvers igjennom god. Han
bryr seg om meg, strekker seg langt for meg. Jeg fikk en
fin melding fra ham her om dagen etter at jeg sprakk.
Ble både glad og lei meg. Glad fordi det er noen som bryr
seg om meg, som har lyst til å bruke tid med meg og som
driter i om jeg sliter med andre ting. Trist fordi jeg ikke var
klar til å møte opp på det selv. Jeg ville veldig gjerne, men

visste at jeg trengte en uke eller to til før
jeg kunne være med å kjøre igjen.»
-Thomas
«[Forholdet til mentor] er godt. Han støtter meg og lærer meg mye. Vi kan snakke
om alt. Og så forstår han meg. Det er
ikke mange som gjør det. Ordet lat, for
eksempel, det kan man ikke bruke, selv
om mange gjør det. Mentoren min ser
ikke en lat person, han ser grunnene til at
jeg ikke klarer.»
-Padam
«Jeg har fått veldig mange gode voksne
personer rundt meg. Har alltid slitt med å
åpne meg for mennesker. Spesielt voksne
mennesker, har aldri vært vant til det hjemmefra. Her kan
jeg komme og snakke ut.»
-Kari
«[Mentor] er varm. Det går ikke bare i musikk, vi snakker
om alt mulig. Ler mye»
-Carl
Prosjektleder skiller atferd fra person og tilbyr ungdommene tilnærmet ubetinget støtte og aksept. Hennes
tilnærming har vært av stor betydning og har gjort sterkt
inntrykk på flere av deltakerne. På rørende vis beskriver
de, og uttrykker takknemlighet for, hennes kapasitet
for omsorg og engasjement. I humanistisk psykologi
regnes denne ubetingede positive aktelsen som en
sentral betingelse for positiv endring (Barlow & Durand,
2012). Tilnærmingen skaper et positivt klima som hjelper
ungdommene til å akseptere og ta ansvar for seg selv, og
tilrettelegger på den måten for positiv endring.
«Hun kontakter meg, spør hvordan det går, hva jeg gjør for
tiden. Tar vare på meg. I begynnelsen hadde jeg ingen som
kunne høre på eller hjelpe meg med ting. [Andre tjenester]
ber meg bare gjøre ting selv, selv om jeg ikke forstår hva
de sier. Etter at jeg fikk hjelp herfra og fra Ung på vei er det
blitt mye bedre.»
-Padam
«[Prosjektleder] er helt fantastisk. Bare det engasjementet,
at noen gidder å bry seg så mye. Jeg får tårer i øynene bare
jeg tenker på det.»
-Simen
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F.v. fra aktivitetene trialkjøring og hundedressur.

«[Prosjektleder] er varm og fin. Det er givende å være med
henne. Virker som at hun bryr seg, man føler den omsorgen.»
-Stine
Ny positiv identitet
Ungdommene forteller om sine opplevelser med aktivitetene og om møtene med miljøene tilknyttet aktivitetene.
«Her er det ingen som vet at du er rusmisbruker(..), du
blir behandla helt vanlig. Du har muligheten til å gjøre
noe annet uten at det står narkoman i panna di. Da blir
du møtt på en helt annen måte, du blir møtt som deg
selv, som hvem som helst andre, ikke som ‘narkomanen
Thomas’. Folk kommer bort, tar deg i hånda. Du slipper
den regla med at du er narkoman. Det er verdens deiligste
følelse. I 10-15 år har det bare vært fokus på Thomas og
alle problemene hans, mens der er jeg bare Thomas. 
Det har vært verdens deiligste følelse. (..) Har holdt på
siden jeg var 12, er vant til å være problembarn. Så dette
var første gangen jeg har blitt behandlet som meg selv,
som alle andre blir behandlet hver dag. Det er det beste
som finnes. Det var stort for meg det der. Hadde ikke
forventet det.»
-Thomas
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«Jeg var med på temakvelder hvor de leide inn foredragsholdere. (..) Reiste på fire-dagers kurs sammen med
mentor. Jeg hadde ikke turt å dra dit aleneda. Det var
veldig, veldig kult. Veldig fint.»
-Kari
Aktivitetene har i noen tilfeller fungert som arena for å
møte mennesker utenfor rusmiljø på andre premisser enn
ungdommene er vant til. Disse opplevelsene har bidratt
til å nyansere eget selvbilde og redusere følelser av mindreverd og utenforskap.

a mbisjoner for fremtiden. Deltakerne fikk derfor spørsmål om de hadde noen ønsker eller tanker knyttet til
sin egen fremtid. Noen av ungdommene forteller med
entusiasme om fremtidsambisjonene sine. For andre
er tanken på fremtiden i seg selv en så overveldende
belastning at de ikke har kapasitet til å forholde seg til
problemstillingen. Samtidig erkjenner de at Radius-deltakelsen har stimulert til refleksjon rundt egen situasjon og
muligheter, og at dette i seg selv er en positiv utvikling.
«Det er så mange problemer at jeg vet ikke hva jeg skal
tenke, jeg blir gal av å tenke på det. Jeg jobber med
å fokusere på her og nå (..) vil gjøre ferdig skolen (..).
Pleier ikke å sitte og [reflektere over situasjonen sin og
fremtidsmuligheter] når jeg er alene, men når jeg snakker
med mentor og uteseksjonen så tenker jeg over dem, det er
bra. Da dukker det opp i blant når jeg er alene også.»
-Padam
«Jeg tenker en del på fremtiden, og det er litt skummelt.
Jeg vil begynne på universitetet for å studere sosiologi. Det
var derfor jeg kom til Norge (..). Men jeg må lære meg norsk
bedre først. (..) Hadde elsket å drive aktivt med musikken,
men det er ikke et karrieremål jeg har. Det er ikke realistisk
å satse på det. Jeg trives med musikken, det er givende og
viktig for meg, men for å unngå å bli skuffet er det nok
smartere å behandle den som et sideprosjekt.»
-Carl

«Jeg har jo drevet med mye rart før. Men har glemt det,
har vært så rusa. Nå har jeg oppdaget at jeg er fortsatt
meg, jeg kan fortsatt og liker fortsatt disse tingene. Og det
hadde jeg faktisk ikke tenkt på før jeg begynte med R
 adius.
Når jeg er der ute så føler jeg meg som en helt annen. Jeg
føler meg som da jeg var 12 år igjen, full av selvtillit og fri
for rus. Som den gamle meg igjen. Det gir deg smaken på
det å være vanlig, å leve et vanlig liv – om så bare for et par
timer. Det tror jeg har mye å si.»
-Thomas
«Jeg var takknemlig for å få være med i Radius, men var i
troen om at jeg kanskje ikke var helt verdt det. Tenkte mye
på det at andre kanskje heller burde fått den muligheten.
Ja, jeg vet [at det ikke er sånn]nå.»
-Kari
I en positiv identitet bør man kunne spore håp eller
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«[Det er] veldig mye jeg har lyst til å gjøre. Vil fremdeles
reise, (..) jobbe for kost og losji på gårder, de finnes over
hele verden. Vil ut i gartnerjobb i Oslo, på landet, kanskje i
varmere strøk (..). Har alltid vært opptatt av rettferdighet
og skjevfordeling i verden. Har tenkt på muligheten for
å jobbe med utviklingsfondet, lære bort bærekraftige og
effektive dyrkningsmetoder til utviklingsland.»
-Kari
«Er ikke der enda, men har veldig lyst til å komme dit at jeg
kan drive med dette fast, ikke bare som et Radius-prosjekt
en gang i uken. Kommer til å fortsette [med aktiviteten]
i fremtiden, har forelska meg litt i det (..). Vil bli rusfri, gå
skole og [flere ekstremsporter]. Jeg trenger noe action.»
-Thomas
«Jeg vil bli ferdig med skolen først. Så vil jeg jobbe med
fotball. Kanskje jeg kan bli trener i en fotballklubb.»
-Mahad
Underveis i Radius-deltakelsen har positive mestringsopplevelser, tillit, konstruktive tilbakemeldinger og

F.v. fra aktivitetene fotballdømming og dans.
bekreftelser fra omgivelsene bidratt til å fostre et mer
nyansert og positivt selvbilde hos majoriteten av
deltakerne.
Redusert rusmisbruk
Det stilles ikke krav til rusfrihet for deltakelse i Radius,
ei heller er rusfrihet i seg selv en absolutt betingelse for
måloppnåelse. Allikevel oppgir samtlige at de enten har
redusert rusbruken eller holdt seg helt eller tilnærmet
rusfrie siden påbegynt Radiusdeltakelse.
«Noen dager etter rehabiliteringen tenkte jeg at jeg fint
kunne røyke litt, at jeg hadde kontroll. Jeg hadde jo vært
uten så lenge. Plutselig var to uker gått, og jeg hadde ikke
gjort noe annet enn å røyke cannabis.. Det har gått opp og
ned siden da, men jeg merker at det går gradvis bedre. Jeg
røyker fremdeles, men røyker halvparten så mye som før.»
-Carl
«Jeg har kuttet ut GHB og piller. Det har gjort en stor
forskjell.. I forhold til overdoser og i forhold til kontroll
på ting generelt. Nå går det bare i amfetamin og heroin.
Daglig. Jeg har lyst til å kutte ut heroinen. Det er et drittstoff. Har planer om å begynne i LAR.»
-Simen

«Det har blitt mindre. Har trappet ned en god del. Det går
fremdeles i cannabis og kokain.. Røyker fremdeles hver
dag, men kokain annenhver uke. Før gikk det i annenhver
dag. Jeg har et mål om bare å røyke eller drikke i helgene,
og ta kokain mindre enn en gang i måneden.»
-Stine
«Jeg har kuttet cannabis helt. Drikker litt mer nå, drakk jo
ikke før, men erstattet cannabisen med øl. Det ble litt mye
drikking i begynnelsen, men det er veldig lite nå. Jeg er litt
lei det, trenger det ikke lenger. Drar heller på trening eller
noe annet enn å feste. Jeg finner ikke noe bra i rusen. Det er
ikke et alternativ å bruke livet sitt på.»
-David
«Det var en grunn til ikke å drikke eller ruse meg.Jeg måtte
være klar i hodet. Det har blitt mindre drikking, rus og
festing.»
-Mahad
Det må understrekes at fleste av deltakerne har andre
tilbud og støttepersoner ved siden av Radius (eksempelvis HAP, Ung på vei, Kompass og Co) som i større eller
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begynner når jeg blir deprimert og får problemer. Jeg klarer
ikke sitte stille, må bare gjøre noe, bruker det for å holde meg
i ro. Nå bruker jeg bare tobakk. Prøver å trene heller når jeg
blir rastløs. Jeg har merket det i ettertid, jeg tror det kommer
av at [yoga og meditasjon] gir meg positiv energi.»
-Padam
Basert på ungdommenes tilbakemeldinger ser det ut til
at redusert rusbruk eller økt kontroll på rusbruken inngår i
de positive ringvirkningene som oppstår i forbindelse med
Radiusdeltakelsen.
Bedret livskvalitet og psykisk helse
Radiusdeltakelsen tilbyr mestringsopplevelser, økt sosial
kompetanse, forbedret selvfølelse, redusert rusbruk og
andre positive endringer og opplevelser. Hver positive
forandring har potensial til å fungere som katalysator
for endring på andre domener. Til sammen legger disse
ringvirkningene grunnlag for bedret livskvalitet og psykisk
helse over tid.

F.v. fra aktivitetene geocatching og permakultur.

mindre grad også har bidratt til å kontrollere rusbruken.
Ungdommene beskriver de andre tilbudene som viktige
og nødvendige, men de trekker allikevel frem deltakelsen
i Radius som en unik og sentral faktor. Det forklarer de
blant annet med at Radius motiverer til avhold ved å tilby
noe meningsfullt å glede seg til i hverdagen, men også
med at Radius ikke er forbundet med betingelser i like
stor grad som andre tjenester.
«Jeg var rusfri før jeg begynte i Radius, men satt ofte
hjemme på kveldene og tenkte at «nå vil jeg drite i alt,
dra til venninna mi, røyke en joint eller noe». Jeg tenker
ikke sånn lenger. Føler ikke den trangen lenger. Jeg har til
og med vært rundt andre mennesker når de har rusa seg,
og det verste jeg gjør er å ta en vanlig røyk. Det er så deilig
å være klar i hodet, å kjenne at hjernen fungerer som den
skal, at jeg har lagrene fulle og at jeg kjenner at når jeg 
gjør tingene som gjør meg glad, så holder det.»
-Kari
«Radius viste meg at det finnes andre ting i livet mitt å
drive med enn å ruse meg. Det dro meg ut av bobla du er
i når du ruser deg. En boble hvor du går med skylapper,
fokuserer kun på å ruse deg og skaffe penger til rus.
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Det har skjedd mye etter at jeg begynte i Radius. Fått meg
leilighet, jobb.. Så jeg har ruset meg mindre på grunn av alt
det. Men det at Radius alltid er der har vært viktig. Jeg mistet
akkurat jobben etter en sprekk, og da er det fort gjort å tenke
at «nå er alt gått til helvete, så nå kan jeg bare ruse meg»,
men så kommer jeg på at jeg skal kjøre sykkel til uka, så da
kan jeg ikke ruse meg i helgen. Det hjelper også å tenke på at
jeg kan dra dit selv om jeg ikke skulle være nykter eller i stand
til å kjøre sykkel. Kan bare skru sykkel, prate med folk.
Jeg sprakk jo nettopp, men er nok klar til å kjøre igjen om to
uker. Det gleder jeg meg til. Jo flere grunner til å holde meg
nykter, jo enklere er det. Det er ikke realistisk å tro at man
skal klare å holde seg rusfri når man bare sitter i sofaen
alene. Du trenger noe meningsfullt, noe å gå til, noe som
gjør at du føler deg som noe mer enn bare en narkoman.
Jeg skal søke meg inn på behandling nå, og det var ikke
engang på bordet for et halvt år siden.. Radius er ikke alt,
jeg trenger andre ting også, men det har vært deilig å ha en
ting ved siden av som bare er positivt, som ikke er fullt av
betingelser. Selv om man ikke vil bli rusfri er det fint, det er
så viktig med noe glede i hverdagen.»
-Thomas
«Jeg sluttet med alt da jeg begynte i Radius. Alkohol,
cannabis, tobakk. Holdt meg rusfri i ca. et halvt år, før jeg
begynte igjen litt av og på, men mye mindre enn før. Det

«Mange gode ting skjedde etter at jeg begynte i Radius.
Jeg begynte å gå til psykolog. Ting forandret seg så fort.
Jeg begynte å sove bedre, stå opp tidligere, legge på meg.
Jeg så en mening med å leve igjen. Før følte jeg at noen
andre levde livet mitt. Før var jeg våken hele natten og sov
til langt utpå dagen. For å være med på aktivitetene måtte
jeg ta meg sammen, jeg måtte være seriøs. Hele personligheten min har forandret seg. Hjernen min er klarere. Jeg
fungerer bedre på alle måter.»
-Mahad

en rolle. Når vanskelighetsgrad og kapasitet sammen
faller, kan man bli så oppslukt i en aktivitet at man opplever «flyt». I flyt-tilstand går man i ett med aktiviteten
og glemmer tid og sted - man «lever i nuet». Frekvens av
flyt-opplevelser er assosiert med blant annet glede, økt
selvtillit og økt subjektiv velvære (Csikszentmihalyi, 1997).
Flere av deltakerne beskriver hvordan aktivitetene har gitt
dem flyt-lignende opplevelser.
«Det er kjempegøy, man blir rolig og fokusert.(..) Man kan s itte
i flere timer og så vet man ikke hvor lang tid det har gått.»
-Stine
«Det kommer en masse dritt oppi hodet i starten, men
etter hvert når du har sittet en stund med lukkede øyne og
fokusert på mantraet ditt, så dukker det opp noe annet.
Du glemmer deg selv, du er et helt annet sted.»
-Padam
«For meg har det vært en pause fra alt annet som er
slitsomt i livet. Når jeg er der må jeg være oppegående,
konsentrert, fokusert på det jeg driver med. Tenker ikke på
tid og sted og all den andre dritten.»
-Thomas
Deltakelsens betydning
Deltakerne fikk avslutningsvis anledning til å uttale seg
fritt om hva Radius-deltakelsen har betydd for dem:
«De to tingene som har gjort mest for at jeg er kommet dit
jeg er nå, det er Radius og Kompass & Co. Det er viktig å ha

«Jeg hadde mye skyldfølelse i begynnelsen. Ovenfor familie, ovenfor andre som kunne hatt nytte av Radius. Men
jeg har lært å skjønne at det ikke er sånn.(..) Har slitt mye
med depresjon og angst, nå er det mye lettere.(..) Kjenner
det litt nå i mørketiden, men minner meg selv på hvor bra
jeg har det, hvor mye jeg har å se frem til.»
-Kari
«Det at folk behandler meg som en vanlig fyr [gjør at] jeg
ikke trenger å skamme meg eller føle at folk ser gjennom
meg, ‘han der er søppel’, liksom. Du føler at du er verdt like
mye som alle andre. Narkomane føler ofte at de ikke er det,
at du er kun et problem, en kostnad. Vet ikke om jeg har
vært med lenge nok til [grunnleggende endring i selvfølelsen], men jeg har opplevd at jeg kan være noe annet, at det
går an. Det var første gang jeg hadde opplevd på lenge.»
-Thomas
Også graden av individuell tilpasning av aktiviteter spiller
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en meningsfull aktivitet å drive med på fritiden, det hadde
jo virkelig alt å si for meg.»
-Kari
«Radius gir noe meningsfullt i hverdagen som gjør det
lettere å holde seg unna rusen. Det gir venner som ikke driver
med rus, et normalt nettverk med helt vanlige mennesker
som driver med helt vanlige ting. Noe å glede seg til, noe
som er positivt. Det er det råeste tilbudet jeg noen gang har
fått – og det funker jo! Rusmisbrukere som har noe å gå til
fungerer bedre enn dem som ikke har det. Før sto jeg borti
Brugata her, kjøpte og solgte og var så rusa at jeg ikke visste
hvor jeg var hen. Jeg har jo vært det etterpå også, har jo
sprukket, så jeg blir ikke rusfri av det.. Men det er en grunn
til å si ‘nei, jeg skal ikke ruse meg i helgen for på tirsdag skal
jeg kjøre sykkel’. Og så gleder jeg meg til tirsdagen, og tirsdagen etter. Plutselig er det noe som skjer i livet mitt annet
enn å sitte hjemme og se på tv eller være på gata og ruse
meg. Så jeg har flere grunner til å holde meg nykter. Du må
ha noe mer å gjøre enn én kaffesamtale i uka.»
-Thomas
«Jeg ser at det hjelper meg. Det er til stor hjelp for meg nå.
Hvor enn jeg er, kan jeg bruke disse teknikkene fordi jeg har
blitt lært hvordan jeg skal gjøre det riktig. Når jeg blir deprimert blir jeg helt borte fra alle, men når jeg mediterer kan
jeg få opp løsninger på problemer. Det gjør det litt bedre. (..)
Livet mitt ble mye bedre etter at jeg begynte i Radius.»
-Padam

fredagskveld hvor jeg hadde en kamp i Asker. Istedenfor
å dra på en fest eller henge ute i byen, så kunne jeg dra
til Asker, dømme kampen, dra hjem og sove, gjøre noe
fornuftig neste dag. Jeg føler meg mer voksen. Jeg har tatt
store fremskritt og er faktisk en lykkelig person. Det har
hjulpet meg veldig mye, jeg er veldig takknemlig for det.»
-David
«Det har gjort en hel det. Det hjelper å ha en positiv aktivitet
å se frem til. Jeg gleder meg til fredagene. Gleder meg faktisk
til å komme hjem etterpå, for jeg har begynt å lage keramikk
hjemme også. Jeg tror det er nyttig for mange. Det skulle
vært større, flere skulle fått muligheten til å delta.»
-Stine
«Jeg har noe å glede meg til, har noe å gjøre. Jeg ruser meg
mye mindre imens jeg holder på. Det har gitt meg veldig
mye positivt. Det har betydd masse.»
-Simen
«Jeg elsker det. Det er høydepunktet i uken min. Det er noe
jeg aldri trodde jeg ville få muligheten til. Tid i musikk
studio er langt utenfor min rekkevidde. Nå drar jeg en gang
i uka og veiledes av en utrolig flink fyr som virkelig vet hva
han driver med. Jeg er sjokkert over å få muligheten til å
være med på noe sånt.»
-Carl

«Prosjektet er helt fantastisk. Hva skulle jeg gjort uten
Radius? Hvordan skulle jeg fylt opp dagen min? Det ville
vært tilbake til det samme kjøret. Jeg har ikke andre tilbud.
Uten Radius ville jeg bare sittet i en park og drukket. Det
kommer forresten flere mindreårige inn i Grønlandsmiljøet.
Ungdommer på 16-17. Hvis de hadde fått muligheten ville
de tatt den med en gang. De trenger det, de tør ikke si ifra,
de skal være så tøffe. De trenger noe som Radius.»
-Mahad
«Etter at jeg fikk hjelp her (..), begynte jeg å få flere ting
inn i hodet, begynte å tenke annerledes på ting, fikk et
annet synspunkt på det meste. For eksempel var det en
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Vurdering
Effekten av Radius utredes gjennom å sammenligne prosjektets effektmål med ungdommenes
egenrapporterte opplevelse av deltakelsen i Radius.

Ungdommene trekker frem både andre tilbud og enkeltpersoner som viktige brikker i deres liv og endringsprosesser, og i enkelte tilfeller er det vanskelig å skille effekten
av Radius fra andre parallelle tilbud, ettersom at man ikke
med sikkerhet kan peke på Radius som en bestemmende
faktor. Samtidig poengterer ungdommene selv at Radius
har spilt en avgjørende rolle i endringsprosessen. Dette
understrekes videre ved at flere av ungdommene uoppfordret forteller om andre som har behov for tilbudet, og
ber om at kapasiteten utvides for å favne flere.
Prosjektet leverer i større eller mindre grad på alle de
skisserte effektmålene overfor samtlige deltakere:
• Samtlige ungdommer gir uttrykk for å ha opplevd 		
mestring. For noen har mestringsopplevelsene for		
plantet seg til andre arenaer i hverdagen.

• Det vurderes som sannsynlig at de samlede positive
opplevelsene og endringene over tid vil bidra til bedret
psykisk helse og livskvalitet hos deltakerne.
Radius fyller deltakernes hverdag med noe betydningsfullt. Aktiviteten gir en pause fra den utenforskap og
smerte mange av ungdommene bærer med seg, og
fungerer som en arena for øvelse og mestring på sosiale
og andre funksjonsområder. Det gir deltakerne noe å
glede seg til og motiverer til rusfrihet. Slik sett er Radius
en plattform for positiv endring, og vurderes som et
effektivt tilskudd i arbeidet med å gi ungdom i alderen
18-25 år med rus- og psykiatriutfordringer konstruktiv
bistand over i rusfri aktivitet/miljø.

Ungdommene ble oppfordret til å trekke frem eventuelle
mangler ved tilbudet, eller områder ved tilbudet som kunne
forbedres. De færreste hadde kritiske tilbakemeldinger.
Flere trakk heller frem styrker, og sa de ikke ville forandret
på noe. Fire fremtidsønsker/forbedringsområder kunne
identifiseres basert på ungdommenes tilbakemeldinger:
• Økt kapasitet - mange ungdommer har behov, men
får ikke tilbud.

• Flere av ungdommene beskriver positiv endring
i sosial kompetanse etter at de begynte i Radius. 		
Hos enkelte har aktiviteten dempet følelser av 		
ensomhet etter å ha distansert seg fra belastede 		
miljøer. Flere har opplevd styrkede, gjen- eller 		
nyopprettede forhold med familie, venner og andre
personer i rusfri miljø.

Intervjuene har muliggjort identifisering av enkelte,
noe sammenhengende, faktorer som har vært av særlig
betydning for prosjektets måloppnåelse:

• Økt synlighet - mange ungdommer har behov, men
vet ikke at tilbudet eksisterer.

• Brukermedvirkning – tilbudet er fleksibelt og
variert nok til at det kan tilpasses brukernes
individuelle interesser og ressurser.

• Valgfrie samlinger hvor ungdommene som deltar 		
på Radius kan sosialisere og utveksle erfaringer 		
med hverandre.

• Relasjonene til mentorer fremstår givende, lærerike og
høyt verdsatte, og ungdommene opplever en rørende
omsorg fra prosjektleder. Radius har gitt ungdommene
en trygg og aksepterende rusfri arena for å oppøve sosial
kompetanse, som for noen tilsynelatende har bidratt til
å redusere effekten av sosialt kneblende følelser som
skam og skyld.

• Flere av deltakerne lever med utfordringer som kan
påvirke deres oppmøte- og gjennomføringsevne. 		
Nye sjanser ved feiling er essensielt for vellykket 		
deltakelse.

• I de tilfellene hvor man opplever sosial distanse 		
fra andre deltakere på aktiviteten (grunnet alder, 		
livssituasjon, interesser, etc.), er det ønskelig med 		
en tilleggsaktivitet med fokus på sosialt samvær 		
med mennesker man enklere kan relatere til.

• Mestringsopplevelser og møter med nye mennesker

og miljøer i tilknytning til aktivitetene har nyansert og
forbedret selvbildene til flere av deltakerne.
• Fem av ungdommene oppgir at de har redusert 		
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rusbruken i tiden etter at de begynte i Radius, og 		
tre har vært helt eller tilnærmet rusfri i perioden.

• Stabilitet og trygge rammer – vissheten om at 		
Radius «alltid var der» har fungert som «en trygg 		
havn i stormen», slik en av ungdommene beskriver det.
• Omsorg, engasjement og ubetinget positiv aksept
har skapt et miljø som har tillatt nyansering og 		
forbedring av ungdommenes selvbilder, fostring av
selvaksept og styrking av troen på egen mestring

Manglende referansepunkt eller sammenligningsgrunnlag
har vært en utfordring i evalueringen av Radiusprosjektet.
Forslag til tiltak som vil bedre tilrettelegge for
måloppnåelse og fremtidig evaluering av prosjektet:
• Deltakere bør evalueres ved inntak, og ved regelmessige intervaller gjennom deltakelsen. Evalueringene

bør utformes slik at dataene speiler effektmålene.
Slik får man nødvendig sammenligningsgrunnlag for
å følge deltakernes utvikling over tid, og for å gjøre
målrettede og effektive tilpasninger ved behov. Det
eksisterer flere verktøy som kan gi relevant informasjon på ressurseffektiv måte, eksempler er: «Subjective Happiness Scale» (SHS) (Lyubomirsky & Lepper,
1999), «Satisfaction With Life Scale» (SWLS) (Diener,
Emmons, Larsen & Griffin, 1985), «Scale of Positive
and Negative Experience» (SPANE) og «Flourishing
Scale» (Diener et al., 2009). Flere av disse verktøyene
er oversatt og standardisert for norske populasjoner.
• Fra et psykologfaglig perspektiv står prosjektets metode
og målsetning på solid grunn – styrker man et menneskes identitet og bevisstgjør dem sine ressurser gjennom
tilrettelagte mestringsopplevelser i støttende omgivelser,
vil det gi grobunn for positiv endring – men dette kommuniseres ikke på tilfredsstillende vis i prosjektbeskrivelsen.
Det anbefales at kunnskapsgrunnlaget for prosjektet
formidles tydeligere, med henvisning til relevante
kilder.
• Flere av effektmålene bør konkretiseres bedre. Hva
innebærer «ny positiv identitet»? Hva innebærer
«rusfri sosial relasjon med mentor og nettverk»? Hva
er tilfredsstillende bedring i psykisk helse eller livskvalitet? Parametere bør defineres og konkrete milepæler
etableres, om mulig.
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