
       Oslo, den 5. August 2015 

Evaluering av ANTA kortkurs, Oslo fengsel 27. –	  31. Juli 2015 

Ansvarlige: 
Kurset ble gjennomført av Rita Nilsen, Heidi Kinge og Vigdis S. Lie. Vår nyansatte kontormedarbeider, Liv 
Skaanes, deltok på avslutningen og kursbevisutdelingen  fredag 31. Som tidligere år kom lunsj fra Stunt 
Squad 4 dager, fredag var det Kebab-fest med mat fra Beirut Kebab, Grønland torg og kake som ble laget av 
en innsatt på B2. Alle råvarene ble kjøpt i fengslets Nærbutikk. Kurset finansieres av Gjensidigestiftelsen og 
Kriminaomsorgsdepartementet ( KDI)  

Kursdeltakere: 
Det var 9 kursdeltagere som kom fra ulike avdelinger på Avd A. En var førstegangssoner, en hadde valgt å 
sitte litt over 2/3 for å kunne delta på kurset ,  2 satt i varetekt, 2 hadde kort tid igjen av soningen.  Alle 
bortsett fra en hadde et uttalt langvarig alkohol – og rusmiddelproblem og kriminalitet. De var i alderen 21 - 
50 årene. Debutalderen for alkohol -og rusmidler spant seg fra 7 – 21 år. Av 4 som var nær løslatelse var det 
2 uten bolig. 3 av 9 var i enten ekteskap eller samboerforhold. 3 hadde jevn kontakt med sine barn,  en 
hadde sporadisk kontakt.  

Temaene som ble gjennomgått: 
Kurset var 5 dager, fra kl.10.00 – 14.30. Temaene som ble gjennomgått var følgende: Årsak og virkning, 
utvikling av Avhengighetssyndromet ( WHO ICD-10 / DSM V) , Følelser ved avhold, traumereaksjoner, angst, 
depresjon, skyld og skam, tap og bearbeidelse, reaksjonsmønster og vold, tilbakefallsutvikling og forebygging 
av rusmisbruk og kriminalitet.  

Tilbakemeldinger fra innsatte ( se de innsattes egne evaluering nedenfor)   
Samtlige mente de lærte noe nytt og synes ingen av temaene uviktige. De ga uttrykk for at de synes det var 
fint at forleserene hadde egne erfaringer på det å komme seg ut av rus og kriminalitet. Flere var også veldig 
glade for at vi kom inn på vold. Dette er et tema de gjerne vil ha mer av, derfor vil det bli tatt opp i vår faste 
gruppe VeiValget og vi vil undersøke  om det er mulig å ha en heldags forelesning om dette temaet til høsten.  

De var også fornøyd med lunsjpausen. Vi fikk inn maten kl.1145 og de fikk ta en røyk i trappa til luftegården ( 
den ved A1).  Vi ga ikke akupunktur under kurset bortsett fra en som fikk akupunkturhjelp for tannpinen sin. 

 

Oppsummering 
Dette var en spesiell åpen og ærlig gruppe og svært aktive med deling av egne erfaringer.  Det var tydelig at 
tilliten de hadde utviklet i VeiValget også smittet over til den ene som ikke hadde deltatt i Retrettens tilbud 
tidligere. 4 av 9 har bedt om individuelle samtaler etter dette ukeskurset. Disse samtalene gjennomføres 
primært av Rita Nilsen og Heidi Kinge, eller en annen fra Retrettens kriminalomsorgsarbeid. En skal ha siste 
del av soningen i Retrettens lokaler. 
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