
Rusfrihet, arbeid og et verdig liv er målet 
for ettervernsprogrammet RIO ReStart. 
Siden starten i 2012 har 42 deltakere vært 
med i programmet – i dag er 38 av dem 
rusfrie, 28 er i arbeid eller på skole.

Etter å ha vært med i RIO ReStarts ettervernsopplegg, 
har Tobias Eriksen begynt på et nytt liv; et program 

basert på trygge rammer og personlige forpliktelser 
har fått ham ut av et årelangt liv i rus.

«Jeg fikk billetten til 
en rusfri tilværelse»

I RIO ReStart er både deltakere og ledere i samme båt; de har slitt med rus og trenger hjelp til å få et rusfritt liv. Om bord på seilskøyta Lister må alle ta i et tak.
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På rett kjøl  
med RIO ReStart
– Jeg trengte trygge rammer og utfordringer som kunne gi livet 
mening. RIO ReStart ble min billett til en rusfri tilværelse.

Tobias Eriksen (25) snuser inn lukten av fuktig 
treverk og tar tak i tvingene sammen med 
arbeidskollegene sine. Den snart 70 år gamle 
fiskeskøyta Nesebuen får ny bordgang. Båten 
restaureres fra kjøl til mastetopp. Det trengs 
både hode og muskler for å få det til. Tobias har 
begge deler og stortrives i jobben som båtbygger 
på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i 
Kristiansand.

Etter flere år med rus er han kommet på rett 
kjøl. Det er halvannet år siden Tobias fikk plass i 
RIO ReStarts rehabiliteringsprogram på Bragdøya. 
Restaurering av gamle snekker og seilbåter i tre 
i samarbeid med Bragdøya kystlag var en viktig 
del av den praktiske arbeidstreningen. 

Samtidig som han hadde praksisplass på 
fartøyvernsenteret, tok han opp fag på videre
gående skole for å få studiekompetanse. Nå er 
han tilbake på Bragdøya og leder praktisk arbeid 
og aktiviteter som klatring, padling, seiling og 
utflukter for deltakerne.

– RIO ReStart har vært midt i blinken for meg. 
Jeg fikk hjelp til å kutte båndene til rusmiljøet og 
mulighet til å jobbe med noe jeg syns er utford
rende og givende, sier han.

Mot alle odds
Tobias er født og oppvokst i Horten. Han flyttet 
til Kristiansand i 2014 for å komme bort fra rus
miljøet han var blitt en del av. Rusmisbruket holdt 

nemlig på å ta knekken på den eventyrlystne 
unggutten. Det begynte forsiktig med hasj og 
alkohol i 9. klasse. Etter hvert tok det av. Som 
18åring debuterte han med kokain og til slutt 
mistet Tobias mer eller mindre kontrollen over 
sitt eget liv.

– Det var ikke noe som tilsa at jeg skulle havne 
på skråplanet. Jeg hadde en god oppvekst og 
ressurssterke foreldre som backet meg opp. Jeg 
vet ikke helt når det glapp, men jeg var ovenpå 
og glad i å tøye grenser. Jeg mestret skolen, fikk 
fagbrev som rørlegger, egen leilighet og fast jobb. 
Det var fest og rus i helgene og jobb i hverdagene. 
Etter hvert som livet begynte å bli ensformig, ble 
oppskriften mer rus, sier Tobias.
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Militærtjenesten som 20åring ble et avbrekk. 
Han trivdes i Forsvaret og vervet seg etter endt 
førstegangstjeneste. Turen gikk til Afghanistan 
hvor han jobbet med minerydding. Jakten på 
skjulte miner langs landeveier som stadig ble 
utsatt for angrep fra Taliban, gav adrenalinkick 
som kompenserte for rus.

– Jeg stortrivdes i Forsvaret og ville gjerne 
fortsette, men hjemme på permisjon var veien 
kort til mitt gamle rusmiljø. Livsstilen min og 
kravet til rene blodprøver i Forsvaret gjorde det 
umulig for meg å fortsette den karrieren. I stedet 
ble valget mer rus. Det angrer jeg bittert på i dag, 
sier Tobias.

Veien ut
Veien videre som rusmisbruker var minst like 
minelagt som landeveiene i Afghanistan. Han følte 
at livet ble mer og mer meningsløst. Han rotet seg 
inn i kriminalitet og ble del av et svært belastet 
miljø i hjembyen. En dag kjørte han ruspåvirket 
og vraket bilen.

Det ble starten på veien ut av rusen.
– Jeg skjønte at jeg måtte endre kurs. Svaret 

ble to opphold på en avvenningsklinikk. Første 
gangen gikk det galt. Veien tilbake til rusen ble 
for fristende. Andre gangen fikk jeg  tilfeldigvis 
høre om ettervernstilbudet til RIO ReStart i 
Kristiansand. Jeg tente på opplegget, søkte 
og fikk plass. Her var oppskriften rusfritt miljø, 
meningsfylt arbeid og fysisk aktivitet. Det passet 
meg perfekt, sier han.

Samhold og ansvar
Til å begynne med famlet han for å finne seg til 
rette i gruppa, men det varte ikke lenge før ting 
falt på plass. Han kom seg opp om morgenen, 
tok 09båten fra Auglandsbukta til Bragdøya og 
jobbet med restaurering av båter for Bragdøya 
kystlag. På fritiden var det maritime  aktiviteter 
som seiling, padling og dykking, noe Tobias inter
esserte seg for.

Han trekker fram gruppesamholdet og nett
verksbyggingen som et av de sterkeste kortene 

til RIO ReStart. Alle deltakerne forplikter seg til å 
holde seg rusfrie. De møter hverdagens utford
ringer sammen. Steg for steg bygger de et 
fundament for en rusfri tilværelse.

– Gjennom samtaler og terapi kom vi tett på 
hverandre. Det var få hemmeligheter og mye 
åpenhet mellom oss. Vi følte ansvar for hverandre 
og gav støtte når noen slet med mørke tanker. 
Jeg lærte verdien av ekte vennskap og samhold. 
Kontrasten til det kyniske rusmiljøet jeg kjente 
fra før ble skrikende, sier han og legger til:

– Arbeidstrening og kursing i personlig 
 økonomi og karriereveiledning har gitt meg 
 tilbake troen på meg selv. Nå har jeg vært rusfri 
så lenge at jeg endelig ser for meg at jeg kan 
leve et meningsfylt liv uten rus. Oppholdet hos 
RIO ReStart har forandret meg som menneske. 
Jeg er blitt mindre selvopptatt og litt mer en som 
bryr seg. Håper jeg.

 } Tekst&foto: Eirik Vigsnes

«Arbeidstrening og kursing i personlig 
økonomi og karriereveiledning har 
gitt meg troen tilbake på meg selv. 
Nå ser jeg endelig for meg at jeg kan 
leve et meningsfylt liv uten rus.»

Tobias Eriksen er på rett kjøl. Her jobber han med 
å restaurere den gamle fiskeskøyta Nesebuen 
til Bragdøya kystlag og Vest-Agder-museet. 
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Faste rammer og 
personlig ansvar
Det er småkjølig sommerstemning i Auglandsbukta. Fem tidligere rusmisbrukere står på kaia og venter på 
båten til Bragdøya. På øya venter arbeidsoppgaver og aktivitetsplaner for dagen og resten av uka. Gamle 
båter skal restaureres og vedlikeholdes, bygninger skal holdes i stand og strender skal ryddes for søppel.

To dager i uken er det arbeidstrening på Bragdøya. 
Bente Karlsen Røstad, prosjektleder i RIO ReStart, 
og frivillige arbeidsledere fra Bragdøya kystlag 
hjelper til for å gi deltakerne et best mulig utbytte 
av innsatsen ute på øya.

En dag i uken er viet kurs og selvutvikling. 
Da får deltakerne instruksjon og undervisning 
i alt fra personlig økonomi til båtførerbevis og 
dykkersertifikat. Fredag er felles turdag, da settes 
kursen for hav eller hei.

Mellom to stoler
Rusfrihet, arbeid og et verdig liv er målet 
ettervernsprogrammet RIO ReStart har for alle 
deltakerne. For å få plass må man være rusfri og 
forplikte seg på å stille på jobb fem dager i uken.

– De fleste ettervernstilbud for rusmisbrukere 
har enten et institusjonspreg med liten frihet for 
den enkelte eller det motsatte; frivillige tilbud hvor 

det ikke stilles krav. Mange har behov for noe midt 
i mellom og faller mellom to stoler. RIO ReStart er 
utformet av og for tidligere rusmisbrukere. Faste 
rammer, forpliktende deltakelse og personlig 
ansvar er kjernen, sier Røstad.

– Deltakerne bor for seg selv. De må stå opp 
om morgenen, smøre seg niste og stille på jobb. 
Vi møter hverdagens utfordringer sammen, deler 
motgang og medgang. Sakte, men sikkert bygger 
den enkelte tro på seg selv. Målet er det samme 
for alle; fullføre skolegang, få seg jobb og et liv 
hvor ikke rusen styrer, sier Røstad.

Mestring
– Etter 15 år med rus er jeg klar for et nytt liv. 
Veien tilbake til rusen er kort og jeg trenger faste 
rammer og et nettverk for å lykkes.

Det sier Trond (42). Han kom til Bragdøya 
våren 2016 etter å ha vært på rusavvenning. 

Hver morgen går turen til Bragdøya, hvor arbeids
oppgaver og godt samhold venter. Han er med 
på å restaurere båter, bygge kajakker og drive 
vedlike hold sammen med andre RIO ReStart
deltakere og frivillige fra Bragdøya kystlag. Trond 
har vært rusfri i nesten et år. Han drømmer om et 
helt vanlig A4liv med jobb, bolig og familie, men 
utfordringene er mange.

– Det er vanskeligere å etablere et normalt 
liv enn å kutte rusen. Jeg har prøvd flere ganger. 
Du stiller på bar bakke og må bygge alt opp fra 
grunnen av. Ettervernstilbudet til RIO ReStart er 
midt i blinken for meg. Her er vi mange i samme 
båt. Vi opplever mange av de samme problemene 
og støtter hverandre på veien, sier Trond.

Anne Grethe (50) har vært to ganger inne og 
ute av rushelvete. Som 34åring klarte hun å bryte 
med et rusmisbruk som hadde pågått i over 20 
år, også etter at hun stiftet familie. Et tilbakefall 

Nybygging og vedlikehold av båter og bygninger er hverdagen for RIO ReStart-deltakerne på Bragdøya. Her utføres fysisk og håndverksmessig skikkelig arbeid i 
samarbeid med Bragdøya kystlag og frivillige.
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førte henne tilbake til rusen. Hun mistet hjemmet, 
barna – og seg selv.

– En dag våknet jeg opp på Akutten, forslått 
og nedbrutt. Livet mitt var i grus. En hjelpende 
hånd fikk meg på avvenningsklinikk. Jeg hadde 
vært rusfri ett år da jeg kom til RIO ReStart. Nå 
opplever jeg at jeg har fått en siste sjanse til å 
få tilværelsen på rett kjøl igjen, sier Anne Grethe.

Hun sier at faste rutiner, personlig ansvar 
og et forpliktende fellesskap er RIO ReStarts 
suksessfaktorer.

– Du får kraft og motivasjon til ikke å gi opp. En 
rusmisbruker bærer på mye skam og nederlags
følelse, særlig vi som er kvinner og mødre. Bente 
og de andre i teamet gir oss tilbake troen på oss 
selv. Vi skal klare det. Jeg skal tilbake til en normal 
tilværelse med jobb, familie og forpliktelser, sier 
Anne Grethe.

Fredrik (32) har vært med i RIO ReStarts 
 program i ett år. Han har slitt med rus siden han 
var 14 år. Som 22åring kuttet han stoffmisbruket 
og tok høyere utdannelse. Men stoff ble byttet 
ut med alkohol og livet gikk på ny i stå. Etter 
et opphold på avvenningsklinikk fikk han høre 
om RIO ReStart.

– Jeg trengte et miljø med trygge rammer 
og mennesker som kunne motivere meg til å 
kjempe for et nytt og meningsfullt liv uten rus. 
RIO ReStart drives av mennesker med tidligere 
ruserfaring. De kjenner fallgruvene og vet hva 
som skal til for å lykkes. Det er en stor jobb å 
få rusen ut av hode og sinn. Bente og de andre 

lederne stiller krav til deg samtidig 
som de inspirerer deltakerne og gir 
dem motivasjon til å vinne kampen. 
Jeg har fått tilbake tro på meg selv, 
sier Fredrik.

RIO ReStart forstår prosessen
Sigbjørn Ubostad i Bragdøya kyst
lag er bindeleddet mellom RIO 
ReStart og kystlaget. Han har fulgt 
 programmet fra starten av. Han 
opplever at deltakerne vokser under 
oppholdet på Bragdøya.

– Takhøyden her ute er stor. De 
blir med i et levende miljø hvor 
det skjer ting hele tiden. Mange 
virker bortkomne når de kommer 
og trygge på seg selv når de drar. Det er godt å 
se, sier han.

Dette sier andre ressurspersoner som jobber 
tett med RIO ReStart:

Øyvind Hope, virksomhetsleder i ressurs
senteret Batteriet, samarbeider med RIO 
ReStart i et faglig nettverk. Han har dette å si 
om programmet:

– RIO ReStarts opplegg kan revolusjonere 
rusomsorgen i Norge. Deres egen bruker erfaring 
gjør at de på en helt spesiell måte forstår 
 prosessen med å bli rusfri.

Steinar Wehus, partner i Regnskaps 
Compagniet, holder kurs i personlig økonomi 
for deltakerne.

– I RIO ReStart er det mennesker som har levd 
hele livet i en svart økonomi. Jeg gir dem kunn
skap i grunnleggende personlig økonomi slik at 
de klarer seg greit i sitt nye liv, sier Wehus.

– RIO ReStart tar i mot innsatte etter soning og 
også under frigang som er en del av soningen. De 
har et et flott tilbud med et helhetlig fokus, sier 
tilbakeføringskoordinator i Kriminalomsorgen, 
Greta Birkeland. Hun arbeider med tilbakeføring 
av innsatte etter soning og samarbeider med blant 
andre Nav, helsevesen, boligformidling, behand
lingsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.

 } Tekst: Eirik Vigsnes Foto: Kjell Inge Søreide

En ferdigstilt kajakk er klar for sjøsetting.

Sigbjørn Ubostad i Bragdøya kystlag og Bente Karlsen Røstad i RIO ReStart.

På Bragdøya lærer deltakerne å seile med små og store båter.
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Dette er RIO ReStart
 } Deltakerne rekrutteres til RIO ReStart så å si i det de forlater behandlingsinstitusjoner 

og fengsler etter endt rusbehandling eller soning; det er i denne fasen de er mest 
sårbare og har lettest for å falle inn i sitt tidligere livsmønster.

 } De fleste av de 42 deltakerne er mellom 30 og 45 år, men også unge midt på 20-tallet og 
voksne i 50-årene har vært med. De fleste er med i opplegget i ett år, enkelte har vært 
med i kun tre måneder, andre i 18 måneder.

 } RIO ReStart tilbyr rehabilitering gjennom et omfattende og sammensatt ettervern 
tilpasset fellesskap og den enkelte deltaker; det dreier seg om fysisk arbeidstrening, 
ulike aktivi teter, sosiale samvær, mestring av følelsesmessige utfordringer, 
undervisning på forskjellig nivå og nettverksbygging.

 } Deltakere kommer fra behandlingsinstitusjoner som ARA Avdeling for rus- og 
avhengigshets behandling ved Sørlandet Sykehus, Kriminalomsorgen, Loland 
behandlingssenter, Mestringshusene, Solholmen overgangsbolig, men også via 
Kristiansand kommune, Nav og flere fengsler.

 } De fleste er fra Sørlandet, men deltakere kommer også fra Bærum, Hammerfest, 
Sandefjord, Flekkefjord og Modum.

 } Brukererfaring er RIO ReStarts viktigste kompetanse, og danner plattformen for 
metodene som brukes i rehabiliteringen. Leder har vært rusfri i mange år, og arbeidet 
med rus  av hengige i 12 år på ulike nivåer i offentlig og privat sektor.

Siden høsten 2012 og fram til våren 2016 har RIO ReStart i 
Kristiansand hatt 42 deltakere på sitt ettervernsprogram 
– mennesker som har vært avhengige av tildels tunge 
rusmidler over mange år.

38 av disse er per dato rusfrie, 28 er i dag i ordinært arbeid, 
i arbeidspraksis eller på skole.
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 } RIO ReStart har en rekke samarbeidspartnere; viktigst er Bragdøya kystlag i 
Kristiansand. Deltakerne har arbeidstrening på øya flere dager i uka, i tillegg til ulike 
aktiviteter. Kystlaget stiller betydelige ressurser til rådighet for RIO ReStart – og får 
tilsvarende igjen. I nettverket er også Kirkens Bymisjon, Batteriet, Blå Kors, 
Gatejuristen, Nav, A-larm, XXL og flere.

 } RIO ReStart har inngått en samarbeidsavtale med arbeids- og 
inkluderingsbedriften Varodd AS. Målet er at Varodds og RIO 
ReStarts kunnskap, erfaring og nettverk skal gi målgruppen bedre rehabilitering og større 
muligheter i arbeidslivet. 

 } RIO ReStart krever at deltakerne skal være rusfrie, og de har møteplikt på alle 
aktiviteter. Programmet dekker de fem virkedagene. I helgene har deltakerne fri, de 
oppfordres til å være sammen og gjøre positive ting sammen. Prosjektleder i RIO ReStart 
er tilgjengelig 24/7. Deltakerne bor hjemme.

 } RIO ReStart bidrar med kompetanse og erfaring i brukerutvalget til Nav i Vest- og 
Aust-Agder, i KPH (Klinikk for psykisk helse), i diverse arbeidsgrupper og nettverk i 
Kristiansand kommune.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

09.00 Båten 09.00 Båten 09.00 Båten 09.00

Individuell oppfølging og avtaler Gruppe Praktisk arbeid. Undervisning/gruppe ReStart Aktiv

11.30 Lunsj 11.30 Lunsj 11.30 Lunsj 11.30 Lunsj

Frivillig – Gestaltgruppe

Yoga (Bymisjonen)

Praktisk arbeid Praktisk arbeid. Undervisning/gruppe Fysisk aktivitet, tur i Bymarka, tur 
på Bragdøya, dykking, padling, 
seiling, kultur, Dyreparken, 
Aquarama, Pers Have

Ansvarsgrupper

NADA-akupunktur

14.30 Hjem

NADA-akupunktur

14.30 Hjem

NADA-akupunktur

14.30 Hjem

17.00
Middag på Bymisjonen.
Bygge nettverk, sosialt samvær.

Frivillig

18.00
Felles medlemskveld for kystlaget 
og RIO ReStart. 
21.30 Hjem

RIO ReStart timeplan 2016

Forbehold om endringer i timeplanen.



Kontakt:  Bente Karlsen Røstad tlf: 416 65 485 e-post: bente.rostad@rio.no
 Jenny Kjønnås tlf: 974 97 424 e-post: jenny.kjonnaas@rio.no M
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