
Notat 

Blå Kors’ på Gjøvik og i Innlandet - FORNYET satsing 
 

Etablering: 
Blå Kors har drevet rusbehandlingsklinikk på Eina i Innlandet siden 1909, Eina er for øvrig 
Skandinavias første rusbehandlingsklinikk. Dagens fasiliteter på Eina holder ikke lenger fremtidens 
krav til standard innen rusbehandling, og Blå Kors tar derfor konsekvensen av dette ved å flytte sin 
virksomhet til Gjøvik i et nytt og fleksibelt bygg sentralt i f.t. sentrumsfunksjoner, 
kommunikasjonsknutepunkt (tog, buss og RV) og sentralt i Innlandet fylke. 

 

Blå Kors ønsker å legge til rette for at bygget blir et samlingspunkt for Blå Kors’ ulike virksomheter, 
dvs. «Alt på ett sted». Dette betyr at spesialisert behandling samlokaliseres med virksomheter med 
tilbud til barnefamilier og unge voksne, med virksomhet som organiserer frivillighet og tilbyr støtte til 
mennesker med avhengigheter før, under og etter et behandlingsopphold. På denne måten vil vi 
kunne gi mennesker som trenger det et tilrettelagt, helhetlig og mangfoldig tilbud. Blå Kors Gjøvik 
kan realisere denne viktige satsningen ved at Blå Kors «Barnas stasjon», «Kompasset» og «Steg for 
Steg» kan etablere seg i bygget sammen med behandlingsklinikken. 

 
 



Bygget vil ikke omfatte Blå Kors’ gatenære virksomhet slik som dagens «Kafe Kampen» i Gjøvik 
sentrum eller andre gatenære tiltak som f.eks. Kontaktsenter- eller Bosentervirksomhet.  

 

Hovedaktiviteten i bygget: 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vil bli en av Gjøviks største kompetansearbeidsplasser. 
Her finner vi leger, sykepleiere, psykologer, terapeuter av ulike slag, alle med solid høykompetent 
utdannelse og svært mange med lang arbeidserfaring. Blå Kors behandling drifter på vegne av det 
offentlige og er fullfinansiert av de regionale helseforetakene. Dagens ansattmengde innen poliklinisk 
virksomhet og døgnbehandlingstilbud utgjør ca 50 personer. 

  

“Barnas stasjon”, “Kompasset” og “Steg for Steg” er også tilbud som er offentlig finansiert og antall 
ansatte som vil knytte seg til disse virksomhetene vil være i størrelsesorden 10-20 personer. 

 

 

 

 



Litt om Blå Kors` ulike tilbud og tjenesteleveranser:  
 
Tverrfaglig spesialisert behandling (forkortet) TSB: Dette er Blå Kors sin største virksomhet og vi har 
behandlingstilbud i alle de fire helseregionene, fra nord til sør. Tverrfaglig spesialisert behandling 
(TSB) gis til mennesker som har ulike avhengighetsproblemer knyttet til alkohol, medikamenter, 
gaming og gambling samt til illegale stoffer. Pårørende til disse gruppene mottar også behandling.  
I andre regioner har også Blå Kors tilbud til gravide og småbarnsfamilier med 
avhengighetsproblematikk.  
Pasientene mottar både ambulant behandling (til mennesker som er bosatt langt fra klinikken), 
poliklinisk behandling, døgnbehandling eller en kombinasjon av disse.  Man må alltid søke om å få  
spesialistbehandling, og alle pasientene blir rettighetsvurdert. 

Det finnes aldri EN vei ut av avhengighet. Derfor er behandlingen alltid individuelt tilpasset. Pasienter 
som er inne til behandling er både kvinner og menn. De har ulik lengde på behandlingen på klinikken, 
men fra 3 – 12 måneder er vanlig avhengig av pasientens ulike behov. Klinikkavdelingen i nytt bygg 
på Gjøvik kunne huse inntil 30 døgnpasienter som hver bor i sin egen hybel. I tillegg kommer et antall 
polikliniske pasienter som mottar poliklinisk behandling (som altså ikke er innlagt) og andre personer 
knyttet til “Barnas stasjon”, “Kompasset” og “Steg for Steg”. 

Barnas stasjon: Hjelpe familier med fokus på barna slik at de vokser uten å bli stigmatisert, kan få 
avlastning gjennom lek med andre samtidig som foreldrene får hjelp av faglig kompetente personer 
til livets mange utfordringer. 

Kompasset: Terapitilbud til unge voksne som har vokst opp i et hjem med rusproblematikk.  

Steg for Steg: Hjelpe til de som er eller har vært under behandling til å komme ut av avhengigheten 
gjennom stegvis oppfølging og hjelp til det pasienten har behov for. Bidrar med konseptet 
“Hverdagskompetanse”. 

 

 

 

Grunnleggende for etableringen på Gjøvik 

Blå Kors er i stadig utvikling. Vi ønsker å ligge i forkant og være en av de statlige helseforetakenes 
foretrukne samarbeidspartnere innenfor avhengighetsområdet.  

 



Typiske romtyper i bygget vil være bl.a.: 

 Pasientrom / hybler  
 Hovedinngang / ankomstområde med resepsjon, kafé / kantine og venterom  

(det er et mål å møte omverden / lokalsamfunnet med åpenhet og motvirke stigma, noe 
ankomstområdet vil bære preg av gjennom betjening av alle som kommer uansett ærend!) 

 Storkjøkken og treningskjøkken 
 Rom for medisinsk behandling / lege(r) og sykepleier(e) 
 Behandlerkontorer 
 Administrative kontorer 
 Møte- og grupperom 
 Stue(r) m/tekjøkken og spisefasiliteter 
 Hobbyrom 
 Diverse lagerrom og Std. driftsrom (vask, skylling, tørking etc.) 
 Treningsrom  
 Lekerom 
 Trenings- og besøksleiligheter  
 Vaktrom 
 Auditorium/stort møterom  
 Venterom / -soner  

 

 


