Kriminalomsorgen
Bastøy fengsel

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

13.07.2010

Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten
Informasjon/søknad

RUSMESTRINGSENHETEN ER ET SONINGSTILBUD TIL INNSATTE PÅ DOM SOM
HAR ET RUSPROBLEM, OG SOM ØNSKER Å GJØRE NOE FOR Å FÅ EN RUSFRI
TILVÆRELSE.
”Et tilbud til deg som er motivert”
Vi kan tilby:

 Individuelle russamtaler og oppfølging
 Hjelp til å utarbeide soningsplan og IP (individuell plan)
 Samarbeid med andre offentlige instanser (NAV, DPS ol.)
 Program (Motivator, Russamtalen, ATV m.m.)
 Psykolog
 Hjelp til søknader m.v.
 Nettverksarbeid
 Fysisk aktivitet og sosial trening

I forbindelse med at du søker overføring til Rusmestringsenheten, ser vi det som viktig at du er
kjent med noen av særtrekkene ved soningstilbudet her. Vi ber deg derfor å lese dette skrivet
grundig og svare på spørsmålene ved å krysse av i rutene. Skrivet vil hjelpe både deg og oss til å
vurdere om tilbudet er det riktige for deg. Behandlingen av søknaden kan ta opp til tre uker og
foretas av ansatte ved rusmestringsenheten. Hvis vi mener at du kvalifiserer til soning hos oss,
vil vi sende deg tilbud om plass i form av et vedtak. Sammen med vedtaket vil det også ligge en
kontrakt som du må lese nøye igjennom. Denne skal underskrives og sendes til Bastøy fengsel
ved rusmestringsenheten. Kontrakten vil bli gjennomgått i en inntakssamtale, hvor vi også
informerer om regelverket som gjelder her på øya.
Hvis du ikke aksepterer vilkårene i kontrakten, må vi be deg om å trekke søknaden.
Hilsen oss på Rusmestringsenheten.

Region Sør
Postadresse:
Postboks 100
3191 HORTEN

Besøkadresse:

Telefon: 33083700
Telefaks: 33073239
Org.nr: 982 348 714

Saksbehandler:
.
E-post: postmottak.bastoyfengsel@kriminalomsorg.no
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1. Rusfri soning for rusmisbrukere. De som får sone på rusmestringsenheten er primært personer
med et omfattende rusproblem. Du må være villig til å sone rusfritt og aksepterer hyppige
urinprøvekontroller. Positive prøver fører automatisk til at du mister plassen og overføres en
annen avdeling eller et annet fengsel. Du har allikevel mulighet for å søke deg tilbake til enheten.
Vi ønsker at innsattes erfaring av en rusfri periode på avdelingen, skal styrke viljen til rusfrihet
også etter soning. Du må kunne vise til ren urinprøve av ny dato (nullprøve), før overføring til
rusmestringsenheten.
Jeg har lest og vil forholde meg til informasjonen om ”Rusfri soning for rusmisbrukere”.



Ja
Nei

Hvordan karakteriserer du eget rusbruk? (kan sette mer enn et kryss)
 ”Tungt” misbruk
 ”Lett” misbruk

Blandingsmisbruk

Ikke avhengighet
Kort beskrivelse:
2. Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak I kriminalomsorgen finnes en rekke tilbud til
domfelte og varetektsinnsatte. Både i fengslene og i friomsorgen, eller for den saks skyld i
samfunnet for øvrig er det en del muligheter for deltakelse i ulike kurs, program og andre tiltak
(for eksempel. Motivator, NSAP, Russamtalen, ATV ol.).
Har du benyttet deg av slike tilbud ?.
 Ja
 Nei (se også pkt. 12)
Hvis ja - hva, hvor, når ? Fullførte du?
4. Arbeid / skole. Det er skole/arbeidsplikt på rusmestringsenheten. Dette betyr at alle innsatte er
sysselsatt på dagtid og at man da ikke skal oppholde seg på avdelingen. Ved sykdom har Bastøy
egne regler. Unntak skal avtales med primærkontakt eller fengselsbetjent.
Jeg har lest og vil forholde meg til informasjonen om ”Arbeid / skole”.



Ja
Nei

Spesielle ønsker eller behov vedr. arbeid / skole:
5. Aktiviteter. Det vil bli tilrettelagt ulike aktiviteter og treningstilbud ved rusmestringsenheten.
Hvis du blir tilbudt plass hos oss, forventer vi at du er med å planlegge og gjennomføre tilbudene
og at du yter ditt beste.
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Jeg har lest og vil forholde meg til informasjonen om ”aktiviteter”.
 Ja
 Nei
Det er helsemessige eller andre årsaker som hindrer meg i å delta i aktiviteter:
 Ja
 Nei

Vi ønsker at oppholdet på avdelingen skal gi motivasjon og anledning til å komme i bedre form
både psykisk og fysisk. Skulle du ha sykdommer eller skader som hindrer deg i å være med i
enkelte typer aktiviteter, er det viktig at du skriver om dette under ”kommentarer”. Vi må da
vurdere sammen med deg hvilken betydning dette har i forhold til et soningsopphold hos
rusmestringsenheten. Hvis Ja: Presiser nedenfor.
Kommentarer:

6. Fellesskap. De som soner på rusmestringsenheten må være innstilt på å ha mye med hverandre
å gjøre. Man ser TV i en felles stue (mulighet for privat tv på rommet) og man har aktiviteter
sammen med gruppen, alene og/eller sammen med de ansatte. Det vil også bli holdt felles
husmøter hvor alle har møteplikt. Med andre ord, man er mye sammen. I et tett fellesskap med
ulike personer vil det nødvendigvis oppstå konflikter. Vi ønsker et fellesskap preget av toleranse
og vilje til å løse konflikter på en konstruktiv måte. Jeg har lest informasjonen om ”fellesskap”
og er innstilt på å gjøre mitt beste for å bidra til et godt miljø.



Ja
Nei

Kommentarer:

7. Personvern. Den som skal sone på rusmestringsenheten må være forberedt på at personvernet
vil bli noe svakere ved en slik soning. Ansatte har selvsagt taushetsplikt her som ellers i lukket
fengsel, men man vil av og til kunne komme i situasjoner der utenforstående vil kunne forstå at
du er innsatt på rusmestringsenheten. Når man for eksempel er på turer/fremstilling sammen med
ansatte, kan det skje at man blir observert av kjente og at de dermed aner at dette er en gruppe fra
avdelingen. Uniform kan i noen tilfeller bli brukt utenfor fengselet, men det vil bli lagt opp til at
de ansatte på rusmestringsenheten skal bruke sivile klær.
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Jeg har lest informasjonen om personvern og godtar at personvernet vil kunne bli noe svakere
under soning ved rusmestringsenheten.



Ja
Nei

Kommentarer:

8. Møter og samtaler. I løpet av soningen må du delta i møter og samtaler hvor vi bl.a. skal
snakke om soningsplan, dine ønsker og mål for fremtiden og om nettverk/familie og hva som
venter deg etter løslatelse. Noen ganger er det også aktuelt å ha samarbeidsmøter med andre
instanser eller eventuelt privatpersoner som er viktige for deg. Du kan selvsagt også be om
generelle samtaler ved behov.
Jeg har lest og er inneforstått med informasjonen om ”møter/samtaler”.



Ja
Nei

Kommentarer:

9. Permisjoner og løslatelse. Reglene for permisjon gjelder på Bastøy som i andre fengsler. Men
på rusmestringsenheten har du 3 uker permisjonskarantene. Dette for at vi skal kunne bli kjent
med deg, og du med oss. Denne regelen gjelder kun for eksterne søkere. For å bli løslatt på 2/3
tid, kreves det at man har et sted å bo og en eller annen type fast beskjeftigelse som arbeid, skole,
lærlingplass, behandlingsplass, kurs eller annet. Både primærkontakt og andre ansatte vil være
samarbeidspartnere i arbeidet med å legge til rette for løslatelsen.
Jeg er inneforstått med at jeg må ha bosted og noe å gjøre på dagtid før jeg løslates på prøve fra
fengselet



Ja
Nei

Kommentarer:

10. Helse/medisiner. Fengslet har en helseavdeling med sykepleier og lege noen timer pr. uke. Vi
gjør oppmerksom på at det ikke blir foreskrevet A/B preparater av fengslets lege. Vi ber deg om
å opplyse oss om du bruker noen form for medikamenter.
Jeg er frisk og bruker ingen medikamenter.



Ja
Nei
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Hvis ”Nei”, oppgi årsak
Jeg bruker følgende medikamenter:

Kommentarer ellers til punktet om medikamenter:

11. Behandling. Rusmestringsenheten vil etter behov kunne tilby psykolog, samt henvise til
andre faginstanser.
Er, eller har du vært under behandling for rus- eller psyk. lidelser
 Ja
 Nei
Kort redegjørelse:
12. Kosthold På Bastøy serveres mat i overensstemmelse med retningslinjene om kosthold.
Dersom du har behov for spesialkost/alternativ kost pga. livssyn, sykdom eller annet, ber vi deg
opplyse det her med begrunnelse.
Jeg har behov for alternativ kost.
 Ja
 Nei
Begrunnelse:

13. Kjennskap til medinnsatte? På vår avdeling, legger vi vekt på at vi skal forholde oss med
respekt og toleranse ovenfor hverandre. Derfor ønsker vi gjerne å vite det dersom du kjenner
eller vet om noen som soner på rusmestringsenheten nå og som du har et spesielt vanskelig eller
uoppgjort forhold til.
 Vet ikke
 Ja
Jeg kjenner noen på avdelingen som jeg har et problematisk eller uavklart forhold til.
 Ja
 Nei
Dersom jeg får plass ved avdelingen tillater jeg at de innsatte på forhånd får vite navnet mitt.
Kommentarer for øvrig:
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14. Det kan være ulike måter hvordan innsatte/domfelte får informasjon om
rusmestringsenheten. Vi ønsker å kartlegge dette og ber deg om å krysse av for et eller flere av
alternativene under.
 Kontaktbetjent
 Annen ansatt
 Andre innsatte
 Annen kilde
Utdyping:

Sted, dato og underskrift (innsatt)

Søknaden leveres til avdelingsbetjenten, som legger søknaden til registrering i administrasjonen.
Eller sendes til: Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten Postboks 100 3191 Horten

