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ANTA-

PRO GRAMMET

Relasjonsuke:
5 dager borte fra
hjemmet.
Dette er for den
som levd i
destruktive
relasjoner der hvor
det har vært ulike
type av grenseovertredelser.

ALKOHOL - NARKOTIKA - TABLETTER - AVHENGIGHETER

Mål: Økt kunnskap, verktøy og mot til å forandre
destruktive mønstre.
Kompendium: Eget fra NADA Norge.

Familie/vennedag:
1 lørdag.
Viktig at familie og
nærstående får
samme kunnskap om
avhengighet og misbruk som kursdeltagere har fått.
Dette gir begge
parter mulighet til å ta
vare på seg selv på en
god måte uavhengig tilbakefall for den som har et
problem med misbruk.
Mål: God kommunikasjon mellom partene som vil
styrke gjenreisningsprosessen.
Kompendium:
Eget fra NADA Norge.

Til den rusavhengige: Håndboka her gir både forklaringer
du trenger for å kunne jobbe målrettet med deg selv, og
verktøy som hjelper deg å lykkes med å få et rusfritt liv.
Det legges vekt på det som kan gjøre deg «frisk».
Til deg som skal arbeide med rusavhengige eller er
pårørende: Denne kunnskapen du her får er helt avgjørende for bedre samhandling med dem du har ansvar
for og tilknytning til.
Til alle andre: Dette er veldig nyttig kunnskap for bedre å
kunne forholde deg til rusavhengige som du møter – og
det gjør vi alle. Alle som mener noe om ruspolitikk burde
som et minimum sette seg godt inn i det stoffet som her
presenteres.
Per Føyn, spesialist i psykiatri

Kontakt:
NADA Norge
Postboks 38, 1900 Fetsund, Norway
Tlf: 991 09 392
Email: nada@nada-norge.no
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A N TA - PROGRAMMET
ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs som er
utviklet av Rita Nilsen og eies av NADA Norge. ANTA
står Alkohol, Narkotika, Tabletter og andre Avhengigheter. NADA står for National Acupuncture
Detoxification Assistance og er tilknyttet til et inter nasjonalt nettverk av helse og omsorgspersoner innen
sykehus, institusjoner, fengsel og kriminalomsorg.
Kurset er for dem som sliter med avhengighet og
misbruk av ulike stemnings- og tilstandsforandrende
midler/metoder. Kurset ledes av en Likeperson og
programmet tar utgangspunkt i deltagerens egne
evner og resurser, øker dens kompetanse til å styrke
seg selv både fysisk og psykiske.
Dette programmet er ment til bruk i motivasjonsarbeid, stabiliseringsfasen før evnt. en utredning eller
innleggelse i døgnbehandling eller straffegjennomføring i og utenfor fengsel. Men kan også fungere
godt som et supplement til polikliniske tilbud og forsterket ettervernsprogram. Deler av kurset passer ikke
for personer som inntar rus- og/eller legemidler, eller
som har tyngre psykiatriske diagnoser hvor personen
ikke er stabilisert på medisiner.
Det er viktig at de som deltar i kurset har en kontaktperson utenfor programmet de har tillit til, da dette
ikke kan sees på som en primærbehandling av ruseller psykiske lidelser
Kurset har 6 ulike kursmoduler:
Kortkurs, Basis, Support’n, Veivalget, Relasjonsuke,
Familiedag.
Veivalget og Relasjonskurset er kjønnsspesifikke
grupper, øvrige er blandet.

Kortkurs: 1 uke
Dette er en kortinnføring
om dynamikken i
avhengighet, misbruk og
tilbakefallssignaler. Kurset
holdes primært på dagtid,
Kl.10.00–14.00. Det kan
også utføres på kveldstid
med foredrag. 2 timer.
Mål: Bli kjent med
dynamikken i avhengighetssyndromet og motivasjon til videre arbeid.
Kompendium:
Veien fram går først tilbake. Forlag: Prego mobile.

Basis: 5 uker
Dette er hovedkurset av ANTA-kurset. Dette er et
intensivt kurs som går over 5 uker, 4 dager i uken av
5 timer per dag. I denne delen av kurset lærer den
avhengige blant annet mer om Avhengighetssyndromet
(WHO ICD-10/DSM V)
og atferd og atferdsforstyrrelser, samt ulike faser
av abstinenser og signaler
på tilbakefall.
Mål: Kunnskap om sykdomsbegrepet Avhengighet og misbruk og selv
kan forebygge tilbakefall.
Kompendium:

Veien fram går først
tilbake.
Forlag: Prego mobile.

Support’n: 45 uker.
Dette er et tilbud til den
som har deltatt på ANTAbasis og Veivalget. Det er
anbefalt at man holder seg
avholdne fra det man misbruker i disse ukene. Det er
viktig å nevne at dette ikke
er ment som et ettervern
for et behandlingsopplegg i
primær- eller spesialisthelsetjenesten. Gruppen er
en gang i uken á 2 timer. Temaene i denne gruppen
omhandler mestring i sosiale og familiære
situasjoner, samt signaler på tilbakefall.
Mål: Lette arbeidet i gjenreisningsprosessen til
misbrukere og avhengige.
Kompendium: Eget fra NADA Norge.

Veivalget:
Gjennomføring av 14 temaer.
Egen versjon av ANTA-kurset
for straffedømte i og utenfor
fengsel og forvaringsanstalt.
Treffene er á 2 timer hver
gang. I fengsel hvor det holdes
kurs 2 dager i uken anbefales
det at det er tema dag en og
refleksjon dag to. Ved alternative straffegjennomføring
anbefales det at den straffedømte arbeider med oppgavene i en time og at den
gjennomgås sammen med kontaktperson på stedet.
Mål: Kunnskap om utviklingen av livssituasjonen de
er i nå, og søke hjelp etter behov før endt straff.
Kompendium: Eget fra NADA Norge.

