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  Lade behandlingssenter Blå Kors 

 

 Nestekjærlighet og sosial omsorg har vært et kjennetegn ved 

kristendommens siden den første begynnelsen. De praktiske utslagene er omtalt 

i det nye testamentet ved omsorg for de fattige og syke og for folk i  fengsel. De 

første menighetene valgte egne diakoner som fikk særlig et ansvar for de sosiale 

oppgavene. Det ble kalt diakoni som er et gresk ord for tjeneste. Gjennom hele 

historien har diakoni under ulike navn vært faste innslag i menighetenes liv; 

også i Norge. Da velferdsstaten ble etablert, måtte kirkens diakoni omstille seg. 

Moderne sosialomsorg er delvis inspirert av kristen diakoni, men spørsmålet er 

om det kunne bli plass for den ved siden av den offentlige omsorg. 

Arbeiderbevegelsens sosialpolitiske program var at all sosialomsorg skulle være 

i offentlig regi. Svaret fra toneangivende politikere i dag er klart: Det vil alltid 

være behov for et supplement til den offentlig organiserte sosialomsorgen.  

 Mange sosiale institusjoner i Norge er startet av kristne organisasjoner. 

Noen organisasjoner, slike som Blå Kors og Hvite Bånd, har som hovedoppgave 

å ta seg av særskilte sosiale problemer knyttet til rus. Andre organisasjoner tar 

opp slike problemer ved siden av sine andre oppgaver, slik som Frelsesarmeen 

og Kirkens Bymisjon. Mye finansieres av frivillige gaver. Med norsk 

skattlegging og store sosiale budsjetter er det naturlig at institusjonene får 

offentlige overføringer til driften. På Lade er det to slike institusjoner: 

Frelsesarmeens Furulund og Blå Kors' Lade Behandlingssenter i Lade alle 84 og 

86. Det er interessant at de nå får det nye Lade bo- og aktivitetssenter som 

nærmeste nabo. Hele komplekset kan stå som et symbol på den norske 

velferdsstaten.  

 Blå Kors er en felleskristen diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i 

samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt 

behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid 

driver Blå Kors 52 diakonale virksomheter i 15 fylket. Organisasjonen har 

mange lokale foreninger og per 31. desember 2013 hadde den 2781 medlemmer. 

I 2008 ble Blå Kors en paraplyorganisasjon for 26 landsdekkende kristne 

organisasjoner og trossamfunn. Ved alle virksomhetene i Blå Kors markeres den 

kristne verdiforankringen. Blå Kors i Norge er en del av International Blue 

Cross med hovedkontor i Sveits. Det norske hovedkontoret er i Storgata 38 i 

Oslo. 

 Lade Behandlingssenter BA (selskap med begrenset ansvar) i Lade alle 86 

har en driftsavtale med Helse Midt-Norge. Senteret har en vakker beliggenhet 

like ved Leangen gård i rolige grønne omgivelser. Det presenterer seg selv på 

denne måten: Den «er et tverrfaglig spesialisert behandlingstiltak for mennesker 

med alle typer rusrelaterte problemer. Behandlingstilbudet gis av erfarne og 

dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. 



Virksomheten eies og drives av Blå Kors Norge. Det er inngått en driftsavtale 

med Helse Midt-Norge RHF som omfatter alle 58 døgnplasser samt poliklinikk. 

Plassene kan brukes av andre helseforetak etter avtale. All behandling bygger på 

en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har en iboende 

mulighet til vekst og utvikling. Vi vet at det er flere veier inn i en vanskelig 

livssituasjon og flere veier til forandring.»  

 Lade behandlingssenter har mange avdelinger. Akutt- og avrusnings-

avdelingen har 18 enerom til sin virksomhet. Avdelingen for gravide og 

småbarnsforeldre har seks leiligheter for langtidsbehandling. Klinikkavdelingen 

gir korttidsbehandling til menn og kvinner fra 23 års alder. Poliklinikken har 

tjeneste for 300 personer. Avdelingen for skjerming og utredning har to poster. 

Posten for skjerming har syv plasser for personer over 18 år. Posten for 

utredning har også syv plasser der tiden for behandling er en til to uker for 

avrusing og seks uker for selve utredningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


