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Ville gjerne møte deg med eit STORT og varmt smil i dag. Ville så gjerne tru at vi alle, kvar dag,
går ut til livet vårt med dei beste ynskje om å saman gjere livet GODT for alle. Først og fremst
dei som vi konkret deler stad og tid med gjennom dagen, men kvar dag gjev oss berøringspunkt i
andre sine liv og kvardag, også utan at vi fysisk møtes.
Ynskjer så gjerne å tru at ALLE – EIGENTLEG – vil kvarandre vel, og andre det beste. Så viser
likevel det som møter oss, dag etter dag, at slik fungerer det ikkje. Vi kan undrast, vi kan lure på,
vi kan forske og vi kan konkludere for vår eigen del, vi kan meine – det er likevel konkret handling
som skaper rørsle og endring. Du og eg skal ha ambisjonar.
Vi skal ikkje sleppe trua på at ALLE i utgangspunktet, for sine liv, ynskjer og treng det same –
inkluderande kjærleik og omsorg, trygg hjelp på dei ymse stadia i utviklinga til vakse menneskje
– og som vaksne.
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Men vi ser, og vi veit, at mange, altfor mange, og av ymse grunnar, sjølv ikkje fekk dette,
og diverre så vert årsak til at fleire og nye medmenneske gruar seg til kvardagen og livet.
SAMAN ynskjer vi i RUSFRI OPPVEKST å ta tak i dette. Ein liten bit av det. NAMNET
VÅRT gjev klårt greie for målsettinga vår – det vi ser på som vår prioritering i ei til tider
kaotisk verd. Vi er godt i gang med å dele av den kunnskap vi har, særleg med dei som
til kvardags møter barn og unge. Med di hjelp , du som saman med alle medlemmer ER
organisasjonen, skal vi halde fram med dette arbeidet, og også finne nye vegar å gå som kan
hjelpe oss framover mot målet – RUSFRI OPPVEKST for dei som kjem etter oss.
Lukke til med din kvardag – kvar dag. Det gjer alltid godt å få eit varmt smil attende.

Jan Arnstein Liknes,
Styreleder Rusfri Oppvekst
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Rapport om

Samfunnskostnader ved alkoholbruk
Fra tid til annen kommer det rapporter om kostnadene ved alkoholbruk i landet
vårt. Alle disse rapportene konkluderer med det samme: Forbygging er langt
mindre kostnadskrevende enn reparasjon av skader. En tommelfingerregel
er at hver krone til forebygging, sparer samfunnet for det 4-5-dobbelte til
reparasjoner. Dette gjelder ikke bare i forbindelse med alkoholbruk, men
stort sett alle typer atferd der det er risiko for ulykker, skader eller tap av
helse, eiendom, relasjoner m.m. Det lønner seg å drive forebyggingsarbeid, og
organisasjoner som arbeider med dette, bidrar trolig til store besparelser for
samfunnet.
Av Arne Bygstad
Foto: Tasim Karim

I januar 2022 kom en ny rapport om Samfunnskostnader ved alkoholbruk. Rapporten ble
bestilt av organisasjonene Actis, Blå Kors og Av-og-til. Undersøkelsene ble gjennomført
av Oslo Economics, som utfører oppdragsforskning i ulike sammenhenger. Rapporten
gir et godt bilde av situasjonen i Norge både når det gjelder bruk og skadevirkninger, og
den den inneholder mye stoff som er nyttig i drøftinger, forebyggingsarbeid, foredrag,
rekrutteringsarbeid og samarbeid med lokale lag og organisasjoner. Rapporten kan med
fordel distribueres til lokalpolitikere og organisasjoner. Vel så viktig er det at rapporten
blir kjent av politikere på nasjonalt nivå. Lenke til rapporten finner du nederst i denne
artikkelen.
Før vi ser på funnene i rapporten, skal vi ta et kort sveip i historien fra 1990 og fremover. På begynnelsen
av 90-tallet ble det igangsatt et landsomfattende prosjekt om rusforebygging av helsedirektoratet og
det daværende rusmiddeldirektoratet. Prosjektet skulle gå over 5 år, og var ledsaget av flere interessante
forskningsprosjekter om rusatferd , bruk og helseskader ved overdreven alkoholbruk. Ved prosjektstart
regnet man at totalkonsumet i Norge var ca. 5 liter ren alkohol pr. innbygger over 18 år. Det var også
estimert at ca. 10% av befolkningen hadde alvorlige alkoholproblemer, og at denne gruppen konsumerte
mer enn 50 % av totalforbruket.
Et av de viktigste programmene i prosjektet handlet om samarbeid mellom skole og lokalmiljø om forebygging,
og alle skoler var pålagt å utarbeide en ANT-plan (forebygge bruk av Alkohol, narkotika og tobakk). Det
som virkelig er interessant er at totalforbruket i løpet av 5-årsperioden sank med ca 1,3 liter. Det antyder at
vedvarende fokus på forebygging kan ha god effekt. Like interessant er det at forbruket steg til gamle høyder
bare få år etter at prosjektet var avsluttet. Siden midten av 90-tallet har totalkonsumet økt betraktelig til
ca. 7 liter pr. innbygger over 15 år. Dersom man tar utgangspunkt i 18 år (slik man gjorde på 90-tallet), vil
dette tallet være en del høyere. Vi ser altså at totalkonsumet har økt betydelig siden 1990, og at forbruket er
spredd på flere aldersgrupper.
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PRESENTASJON AV HOVEDFUNN I RAPPORTEN
Rapporten sier generelt noe om drikkemønsteret i Norge, og skadeomfanget av dette mønsteret.
Alkoholforbruket har som sagt gått opp, men fremdeles er det registrerte totalkonsumet lavere enn i mange
andre europeiske land. Antakelig er konsumet en god del høyere enn statistikken sier fordi man ikke har
oversyn over hjemmeproduksjon, privat import eller nordmenns konsum i utlandet. Antallet personer som
drikker hver uke synes å ha økt betydelig, og flere mennesker har fått mer kontinentale drikkevaner (dvs.
at det er vanligere enn før å drikke moderate mengder vin til maten). Samtidig med denne økningen ser vi
at det ikke er mindre helgefyll eller beruselse enn før. Nordmenn drikker mye i helgene, samtidig som det
moderate forbruket har gått opp. Ut fra det vi vet om skadevirkninger ved overdrevent alkoholbruk, er det
grunn til å anta at nordmenns drikkemønster er mer risikofylt enn tidligere.
Når det gjelder kostnader ved skadeomfang, er det mange faktorer som må nevnes, men grovt sett kan de
deles i to hovedkategorier: 1) Kostnader som følge av tapt livskvalitet. Dette omfatter forkorting av levealder
(tidlig død), tap av helse og nedsatt livskvalitet, konsekvenser for familie og venner, samt konsekvenser for
befolkningen. Det sier seg selv at det er vanskelig å beregne slike konsekvenser i penger, men studiene antyder
at denne kategorien koster oss mellom 68-78 milliarder kroner. Rapporten kaster lys over hvordan dette har
seg. 2) Den andre kategorien gjelder direkte kostnader ved konkrete hendelser. Kort fortalt handler dette om

•
•
•
•

sykefravær, tapt studietid, produksjonstap m.m., og man estimerer tapet til mellom 10 og 13 milliarder
kroner
Kostnader i helse- og omsorgstjenesten utgjør mellom 1,4-7 milliarder kroner
Ressursbruk i andre sektorer som politi, rettsvesen, barnevern, skatteetaten osv. utgjør mellom 1,5-4
milliarder kroner
Skader pga. kriminalitet, bilulykker, fallulykker m.m. utgjør flere millioner kroner

I tillegg kan nevnes forsikringsutbetalinger, erstatninger m.m. (ikke tallfestet)
Alle disse punktene blir belyst i rapporten. De gir et dystert bilde av russituasjonen knyttet til alkoholkonsumet
i Norge. Rapporten kan være en øyeåpner for folk i politikk og styringsorganer. Rusfri oppvekst har her et
godt verktøy i arbeidet med forebygging og bevisstgjøring.
Du finner lenke til rapporten på Actis sine hjemmesider:
Alkoholbruk koster staten milliarder | Actis.no
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Bures boahtin!
Overskriften betyr «Velkommen» på samisk. Tredje helgen i juni ønskes du
velkommen til landsmøtehelg i Tromsø. «Nordens Paris» byr på spennende
program, interessante samtaler og kultur for nye og gamle medlemmer og
ansatte i Rusfri Oppvekst.

TID: 23. - 26. JUNI
STED: THON HOTELL
POLAR I TROMSØ

Foto: Pixabay

Velkommen til landsmøte
To representanter fra hvert lokallag,
landsstyre- og varamedlemmer og andre
som har verv som må være representert
på landsmøtet, får reisestøtte og fritt
opphold.
Rusfri Oppvekst håper også at
andre medlemmer finner landsmøtet
interessant og ønsker å delta.
Kursavgift for andre er satt til kr 2 800
pr. pers i enkeltrom og kr 2 300 pr. pers
i dobbeltrom.
Halv pris for studenter og ungdom
mellom 16 - 25 år. Barn under 16 år er
gratis. Reise på egen kappe.
I prisen ligger overnatting fredag søndag, måltider fra middag fredag til
lunsj søndag.
Ev behov for tilslutningsrom fra torsdag
koster kr 1195,- for enkeltrom og kr
1395 for 2 personer i dobbeltrom.
Vi håper mange av våre medlemmer
vil ha mulighet til å komme til Nordens
Paris.
Påmeldingsfristen er 10. juni til
post@rusfrioppvekst.no
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For de som ankommer Tromsø torsdag, 23.
juni, blir det middag og vandring over broa til
Fjellheisen etter innsjekking på hotellet.
På toppen av fjellet er det nydelig utsikt og lett
terreng for de som vil vandre i lys sommerkveld.
Kanskje frister det også med kaffe/kakao og
bolle før vi tar heisen ned igjen. (Heisen koster kr
220 tur/retur.
Heis og ev servering på fjellet betales av den
enkelte.)
Fredag byr vi på byvandring før lunsj på restaurant
Full steam og besøk på bl.a. Polarmuseet. Middag
og allsang om kvelden. Egenandel kr 500 for hele
dagsprogrammet.
Lørdagen begynner landsmøtet kl.12.
Formiddagen står til egen disposisjon.

Det meste er innen gåavstand fra hotellet i Tromsø sentrum, så her er det bare å godte seg i bykjernen.
Etter lunsj byr vi på foredrag om Tromsø ved Hallvard Birkeland, og så fortsetter landsmøteforhandlinger
fram til halvannen times pause før kvelden kommer og landsmøtefest med middag og kulturprogram.
Søndag fortsetter landsmøteforhandlinger. Og vi antar vi får tid til en fellestur opp og rundt Prestvannet
som ligger på 96 moh. Vi regner en god time opp, rundt (1,8 km) og ned igjen til sentrum. Alternativt
kan man ta turen til en av de flotte kirkene i byen.

Jan Arnstein
Leiar

Du kjem vel på Landsmøtet i Tromsø?
Eg er kjempeglad for å ha deg med som medlem
i Rusfri Oppvekst, men har du tenkt over at
DU og har rett til å bli høyrt og sett og kan
påvirke kva organisasjonen skal drive med?
På Landsmøtet vårt har alle som er registrerte
medlemmer i organisasjonen, rett å seie si
meining med ei stemme kvar, same om ein
representerer eit lokallag eller ikkje. DU betyr
noko i vår sammenheng, og vi vil gjerne ha
deg med! Meld deg på, og velkommen sammen
med oss i Tromsø.
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NY DAGLEG LEIAR
I Kopervik på Vestlandet vaks ho opp. Vi snakkar om Marit Barene, vår nye
daglege leiar.

Av Jan Arnstein Liknes

Kanskje tenkjer mange at «jo, ho veit vi då kven er»
- og det kan dei nok ha rett i, særleg om dei har lang
fartstid innan fråhaldsrørsla. Marit har nemleg vore
hjarteleg til stades i fråhaldsrørsla frå sine barneår,
gjennom ungdomstida og i vaksen alder.
Organisasjonen vår hadde eitt æresmedlem, Torstein
Torbjørnsen, som diverre ikkje er blant oss lenger,
men Marit vaks opp i nabolaget hans. Ein kan trygt
seie at Torstein var mentor for henne og fleire med,
under oppveksten i Kopervik.
På samlingar og landsmøter i Norsk Lærar Avholdslag
(som Rusfri Oppvekst heitte tidlegare) var det like
vanleg å ta heile familien med som å kome åleine, og
det var bruk for barnepassarar og aktivitørar medan
dei vaksne hadde forhandlingar og var på føredrag.
Marit var mellom dei som fekk stor plass i mange
barnesinn i den tida, som barnepassar saman med
andre ungdomar deltok ho på fleire samlingar. Det
å «finne på noko» som engasjerte deltakarane var
noko ho utvikla ekspertise på. Kan hende det var
der ho fekk interesse og inspirasjon til å engasjere seg
for folk som trong hjelp? Ho har i alle fall gjennom
30 år vore støttekontakt, og no kontaktperson, for ei
døvblind gamal dame ved sida av alt anna. Språk har
alltid vore av stor interesse for vår nye daglege leiar.
Ikkje berre meistrar ho å snakke med døvblinde, ho
snakkar flytande både engelsk og spansk i tillegg til
å forstå og snakke godt tysk og fransk.
Marit flytta heimanfrå etter vidaregåande
skule, og tok prosjektleiarlinja ved IOGT sin
folkehøgskule i Bergen i 1986-87. Herifrå gjekk
vegen til universitetet og spanskstudiar etterfølgt av
lærarhøgskulen på Landås i Bergen. På den tida var
det lett å få jobb som lærer, og tilboda var mange då
ho i 1994 vart uteksaminert. Marit valde å ha sine
første undervisningsår på Sotra, og jobba dei første
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åra i ungdomsskulen. Men ho har også arbeidd fleire
år som lærer i barneskulen og nokre år underviste
ho også i spansk på Latin-Amerika linja ved Åsane
folkehøgskule. Og vidareutdanning har ho teke ved
sida av full jobb mangt eit semester.
Men Marit syntes ANT-undervisninga i skulen
var for dårleg, og hadde etter kvart lyst til å jobbe
innan rusførebygging. Då prosjektleiarstillinga
i foreldreprosjektet Sterk&Klar vart ledig, søkte
ho. I totalt sju år var ho rundt i så godt som heile
landet og underviste foreldre i ulike emne innan
rusførebygging.
I år 2000 vart Marit spurt om å bli med i landsstyret i
Norsk Lærer Avholdslag, og berre fire år seinare vart
ho vald til leiar, ei rolle ho hadde i ti år. I denne tida
var organisasjonsutvikling ein viktig del av styret
sitt arbeid, og saman med den gong daglege leiar
Tone Teppen og dyktige styremedlemer, la styret
fram forslag om å endre namn til «Landslaget for
Rusfri Oppvekst». På landsmøtet i 2008 var det stor
einigheit om namnebytet, og det vart ein realitet.
Da hadde organisasjonen hatt det gamle namnet i
eit par ulike variantar i 100 år. Seks år seinare tok
landsmøtet vekk «Landslaget for», og Marit er den
dag i dag veldig nøgd med namnet som ho meiner
seier tydeleg og klart kva vi jobbar med.
Organisasjonen har også gradvis gått frå å være ein
rein frivillig organisasjon til å ha tilsette. Først ei
lita administrativ stilling, sidan heile tre årsverk slik
det er i dag. Marit meiner dette var eit klokt steg å
ta, sjølv om nok ikkje alle er einige i det, men skal
ein være profesjonell og tilby barnehagar og skular
rusførebyggande prosjekter slik Rusfri Oppvekst
gjer i dag, må ein kunne arbeide på dagtid. Og
Helsedirektoratet har i mange år nå gitt tilskot
til fleire gode prosjekt som Rusfri Oppvekst er
ansvarlege for.

På privaten er Marit ei fjellgeit som elskar å gå i
skog og fjell. Men også gateløp er ei interesse som
Marit har tatt opp att i vaksen alder etter at ho jobba
som prosjektleiar i prosjektet Idrett utan alkohol for
om lag ti år sidan. Ganske raskt fekk ho tilbod om
stillinga som generalsekretær i DNT – Edru Livsstil,
og der har ho jobba like fram til ho vart dagleg leiar
i Rusfri Oppvekst. Også hennar ektefelle, Frank er
engasjert i fråhaldsarbeidet, og utan å engasjere seg
i ymse fråhaldsorganisasjonar og frivillige styreverv,
er dei mest å finna anten i Spania eller i småbåten
nord i øyane utanfor Bergen. Strikketøyet og ei god
bok på øyra høyrer med, og strikkepinnane går mest
for dei tre barnebarna dei har berre et steinkast unna
der dei nyleg busette seg i Åsane, nord for Bergen. I
Åsane bur også fire barn, men berre ei av døtrene
bur heime.
Marit gler seg over å ha fått stillinga som dagleg leiar
i Rusfri Oppvekst, men opplevde det var mykje å
setje seg inn i då ho begynte, så lenge organisasjonen
hadde vore utan dagleg leiing i nær eit halvt år då
ho tok over stafettpinnen. Men med mykje røynsle
mellom anna på arbeid med prosjektsøknader,
drypte det snart pengar inn frå Helsedirektoratet
til vidareføring av både prosjektet «JamLab» og
«Behovsbaserte kurs og konferansar».
I sitt daglege virke på nytt kontor midt i smørauga av
Bergen, nærmare bestemt i Øvre Korskirmesmauet,
arbeider Marit saman med kollega og
organisasjonskonsulent Omar Ole Larsen. Kollega
og prosjektleiar Olav Egeberg er mest ute på skulane
der prosjektet «JamLab» har feste, men kontoret
i sentrum deler dei med Natteravnene og Actis
Vestland, samt haugevis med arkitektar. Området
der kontoret ligg vert kalla nettopp Arkitekskvartalet.
Snart er ho her, snart er ho der, både tidleg og seint
er ho i aktivitet. Marit er mellom anna styremedlem
i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan og fleire
organisasjonar på rusfeltet både nasjonalt og på
nordisk nivå. Dette nyt Rusfri Oppvekst godt av.
Som dagleg leiar i ein liten organisasjon må ho være
ei potet, og Marit er dermed også prosjektleiar for
«Behovsbaserte kurs og konferansar». I år står ikkje
mindre enn 15 dagskonferansar på menyen i tillegg
til planlegging og gjennomføring av landsmøtet,
personal- og administrative saker pluss ein fagdag i
Tromsø i haust som skal arrangerast på ekstratilskot
frå ei stifting i Sverige. Det manglar med andre ord
ikkje på oppgåver.

Etter to dagskonferansar i Kongsvinger og Bergen i
juni, er det landsmøtet i Tromsø som står for tur. Marit
samanliknar eit landsmøte med ein sommarferie, i den
forstand at då ho jobba som lærar, var det ny klasse
med nye elevar etter sommarferien, «blanke ark og
fargestiftar tel» som Alf Prøysen skriv i den kjende
songen. Etter landsmøtet i nord er det ny arbeidsplan å
følgje opp, og det gler ho seg til med friskt mot.
Ho ser fram til å møte medlemer både på landsmøtet i
Tromsø og på alle sine reiser rundt i landet for å halde
dagskonferansar, og håper ho møter mange medlemer
og frivillige på sin veg.

Vervekampanje
VINN VERVEPREMIER I 2022!
•

Alle nye betalende medlemmer som har betalt sin
kontingent innen 25.juni er med i trekningen av et
gavekort kr 1 000,.

•

Alle som verver et nytt medlem får ett lodd per
betalende nyvervet medlem innen samme dato og
kan også vinne kr 1 000.

•

Det lokallaget som samlet verver flest medlemmer
innen landsmøtet, vinner kr
3 000,- til lagets arbeid.
Vervetrekning gjennomføres på landsmøtefesten 25.
juni.

9

Prosjekt

Behovsbaserte kurs og konferanser
Rusfri Oppvekst har også i år fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å arrangere
Behovsbaserte kurs og konferanser i samarbeid med kommuner/bydeler og
lokale frivillige i profesjoner som jobber med barn og unge.

Av Marit Barene

15-20 prosent av barn og unge
har nedsatt funksjon på grunn
av psykiske vansker som angst,
depresjon og atferdsproblemer, og
omtrent åtte prosent av barn og
unge har så alvorlige problemer
at det tilfredsstiller kriteriene
til en psykisk lidelse (Heiervang
et al, 2007). Forskning viser
at barn og unge med psykiske
vansker har oftere problemer
med å gjennomføre skole og/eller
delta i ordinære fritidsaktiviteter.
Samtidig øker antall elever som
rapporterer mistrivsel i skolen
(Folkehelseinstituttet). De fleste
trives
på
ungdomstrinnet,
men nesten 10 prosent av
elevene forteller at de ikke
trives
(www.udir.
no/tall-ogforskning/brukerundersøkelser/
elevundersøkelsen/). Problemene
forverres i videregående skole.
Nærmere 30 prosent av norske
elever fullfører ikke videregående
skole, og tallene har vært stabile
over flere år (Brekke 2015). Dette
er tallmateriale vi vil bryte ned.

mindre byer og tettsteder i Norge.
Flere avtaler om datoer og steder
for kurs/konferanser er allerede
bestemt, men noen står ennå
åpne til høsten. Rusfri Oppvekst
har lokallag i Bergen, Osterøy,
Karmøy, Strand i Rogaland, Søre
Sunnmøre,
Gudbrandsdalen,
Trysil, Odalen, Grenland/Skien,
Sandnessjøen og Honningsvåg.
Og i mai hadde vi stiftingsmøte i
Trøndelag. I 2020 og 2021 var det
planlagt kurs på nesten alle disse
stedene, men koronapandemien
gjorde det umulig å gjennomføre.
Også starten på dette året var
berørt av pandemien, men nå ser vi
lysere på situasjonen i landet vårt.
Derfor satser vi stort, og planen er
å tilby kurs/konferanser i samtlige
fylker hvor vi har lokallag.

å gi kunnskap til flere voksne
gjennom reduserte priser og ved å
øke tilgjengeligheten på tettsteder
og mindre byer.

Dyktige foredragsholdere
I år har vi i første omgang inngått
avtale med Gerd Helene Irgens
og Paal Andre Grinderud som
foredragsholdere. Gerd Helene
er psykiatrisk sykepleier og
jobber som seniorrådgiver og
kst.seksjonsleder i Avdeling for
rusmedisin, Helse Bergen. Hun
har lang fartstid fra rusfeltet med
klinisk arbeid rettet mot pasienter
og pårørende. Barn som pårørende
er et sentralt tema i hennes
arbeid. Paal André Grinderud
er en kjent foredragsholder. Han
vokste opp med en alkoholisert
mor og allerede som 10-åring ble
Samtidig ser vi at Nord-Norge er han omsorgsperson for sin mor.
geografisk et glemt område for denne Grinderud har skrevet til sammen
tematikken. I 2022 planlegger vi tolv bøker og skriver kronikker i
derfor to dagskonferanser og én både riksaviser og lokalaviser.
fagdag, sistnevnte i Tromsø. Til
fagkonferansen har vi også fått
øremerkede midler fra Stiftelsen Rus - et sammensatt problem
Ansvar For Framtiden.
Barnehage- og skoleansatte har
Satser på mindre steder
I 2022 er planen å arrangere 15 Kort fortalt ønsker Rusfri behov for mer kunnskap om
kurs/konferanser med søkelys på Oppvekst gjennom dette prosjektet rusforebygging generelt, og om
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barn som vokser opp i hjem med
rusproblemer spesielt. Samtidig er
det viktig for de som jobber med
barn og unge å forstå at foreldre
som har rusproblemer har ofte
veldig sammensatte utfordringer
og at familier med rusutfordringer
trenger et helhetlig system rundt
seg. De ansatte har bruk for mer
kunnskap for å bli bedre i stand
til å arbeide forebyggende i
samarbeid med foreldre. Mange
skoler og barnehager mangler
strategi på dette arbeidet.

trygge og bevisste voksne. Disse
trygge og bevisste voksne gir
videre økt sannsynlighet for at en
kan fange opp de barna og unge
som trenger å bli fanget opp av
hjelpeapparatet. Videre vet vi også
at der hvor lærerne i barnehage og
skoler klarer å skape et trygt miljø
får vi en forebyggende effekt i seg
selv. Ved å gi kunnskap til noen
hundre som jobber med barn og
unge hvert år gir Rusfri Oppvekst
en tryggere hverdag til tusenvis av
barn og unge.

Målgruppen for prosjektet
Rusfri Oppvekst jobber for
at barn og unge i utsatte
livssituasjoner skal fanges opp så
tidlig som mulig. De som jobber
med barn og unge til daglig har
en særskilt anledning til å fange
de med utfordringer. Ved å øke
kunnskapen og kompetansen til
barnehage- og skoleansatte mener
Rusfri Oppvekst at en skaper flere

Tidlig innsats
Det er viktig å komme tidlig nok på
banen for å forebygge problemer
i voksen alder. Barnehage og
skole har nærkontakt med barn
en stor del av dagen, og spesielt
barnehagen har mye kontakt med
foreldre/omsorgspersoner. Derfor
er det viktig at de ansatte har
kunnskap slik at de kan oppdage
problemer og sette i verk tiltak

for barna/familiene det gjelder.
Samtidig må de ansatte melde fra
til og hente hjelp fra hjelpeinstanser
som barnevern, PedagogiskPsykologisk Tjeneste (PPT) og
Barne- og Ungdomspsykiatrisk
Poliklinikk (BUP). Dette er temaer
kurs- og konferansedeltakerne
får mer kunnskap om gjennom
kurs/konferansene som Rusfri
Oppvekst vil arrangere.
Kurs og konferanser på dette
området kan også være en del
av tiltakene som skal være med
på å bekjempe vold og seksuelle
overgrep mot barn og ungdom,
være en hjelp i det rusforebyggende
arbeidet og gi mer kunnskap
til de som jobber med barn og
unge i forhold til hvordan de
kan møte barn og unge i utsatte
livssituasjoner.
Målet er at deltakerne skal kunne
bruke kunnskapen de får på egen
arbeidsplass.

Alle visste det, men…

Alle visste det, men…

Onsdag, 15. juni kl. 09 – 14.30

Fredag, 10. juni kl. 09 – 15.00
* Vinger Hotell, Østre Solørveg 6, Kongsvinger

* NLA-Breistein, Olav Bjordalsvei 41, nord i Åsane

Velkommen til fagkonferanse.
Rusfri Oppvekst er en organisasjon som
jobber for bedre oppvekstvillkår for barn
og unge.

Velkommen til Rusfri Oppvekst Bergen sin
årlige fagkonferanse.
Rusfri Oppvekst er en organisasjon som
jobber for bedre oppvekstvillkår for barn
og unge.
Program
09.00 Innledning
09.15 «Alle visste det, men ingen sa noe»
11.15 Lunsj
12.15 «Den vanskelige samtalen»
14.15 Oppsummering
14.30 Konferanseslutt

Program
09.00
09.15
11.30
12.15
13.15:
14.45
15.00

Innledning

Gerd Helene Irgens: «Alle visste det, men ingen sa noe»

Lunsj
Gerd Helene Irgens: «Den vanskelige samtalen»
Paal Andre Grinderud: «En hånd å holde i når det
går over alle grenser»
Oppsummering
Konferanseslutt

Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge eller
foreldre med barn i barnehage og skole.
Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge
eller foreldre med barn i barnehage og skole

Pris: kr. 400 (Studentpris kr. 300).
Dette inkluderer enkel lunsjservering og
pausemat
Påmelding: post@rusfrioppvekst.no

Pris: kr. 400 (Studentpris kr. 300)
Dette inkluderer enkel lunsjservering og pausemat

Påmeldingsfrist: 10. juni. Avmelding etter
10. juni belastes med full konferanseavgift.

Påmelding: post@rusfrioppvekst.no
Påmeldingsfrist: 27. mai.
Avmelding etter 27. mai belastes med full
konferanseavgift.

Gerd Helene Irgens er psykiatrisk sykepleier og jobber som seniorrådgiver og
kst. seksjonsleder i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. Hun har lang fartstid fra rusfeltet med klinisk arbeid rettet mot pasienter og pårørende. Barn som pårørende er
et sentralt tema i hennes arbeid.
Paal André Grinderud er en kjent foredragsholder. Han vokste opp med en alkoholisert
mor og allerede som 10-åring ble han omsorgsperson for sin mor. Grinderud har
skrevet til sammen tolv bøker og skriver kronikker i både riksaviser og lokalaviser.
Bøker vil være til salgs under konferansen.

Gerd Helene Irgens er psykiatrisk sykepleier og jobber
som seniorrådgiver og kst. seksjonsleder i Avdeling for
rusmedisin, Helse Bergen. Hun har lang fartstid fra rusfeltet med klinisk arbeid rettet mot pasienter og pårørende.
Barn som pårørende eret sentralt tema i hennes arbeid.

www.rusfrioppvekst.no

Arrangør:

www.rusfrioppvekst.no
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Økning i salg av
alkoholfritt
Trine Wohlen er butikksjef for Vinmonopolet i
Levanger. Hun gleder seg over trenden hun mener
man nå ser i hele landet, nemlig at folk kjøper
alkoholfritt eller drikke med minst mulig alkohol.
Wohlen legger til at Vinmonopolet på landsbasis
økte salget av alkoholfritt med 21 prosent i 2021. Også internasjonalt ser vi en trend med festdrikker
som inneholder lav eller ingen alkohol, sier Wohlen
og forklarer utviklingen med at folk er opptatt av
sunnhet og helse og at mange vil drikke mindre
alkohol.
Av Marit Fosså

- Hvordan møter dere i
- Alle spisesteder i landet må
Vinmonopolet denne utviklingen? skjerpe seg når det gjelder det
alkoholfrie tilbudet.
Butikksjefen legger ikke skjul på De er forpliktet til å kunne tilby
at Vinmonopolet heier på denne alkoholfritt til gjester. Det bør være
utviklingen. Hun legger samtidig like selvsagt som å tilby vann, sier
til at det stadig kommer nye butikksjefen, men legger til at man
drikker som er alkoholfrie eller selvsagt får kjøpt ferdigblandede,
alkoholreduserte og vektlegger at alkoholfrie
drinker,
såkalte
Vinmonopolets oppgave er å gjøre mocktails, noen steder.
disse kjent og lett tilgjengelige.
På spørsmålet om alkohol og helse
Wohlen mener spisestedene bør har Wohlen flere gode argumenter
skaffe seg et større utvalg når for å velge alkoholfritt. - Alkohol
det gjelder drikkekartet over kan lett gå ut over søvnen. Alkohol
alkoholfritt.
gjør også huden dehydrert.
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Men det tristeste er at på lengre sikt
får høy alkoholbruk ofte alvorlige
følger.
Hva tenker du om Rusfri oppvekst
sin innsats som organisasjon?
- Jeg tenker at vi jobber i samme
retning, svarer Wohlen, og legger
til et avsluttende spørsmål for å
gjøre folk litt mer bevisste når
man velger alkohol, «Visste du
at et glass rødvin inneholder
omtrent like mange kalorier som et
pizzastykke?»

Nytt lokallag

Rusfri Oppvekst Trondheim og Omegn
Vårt nyeste lokallag ble stiftet 13. mai. Lokallaget
dekker Trondheim og omegn. Samme dag
som stiftingen ble gjennomført, hadde noen av
medlemmene våre i Trøndelag, verving i sentrum
sammen med organisasjonskonsulent Omar Ole
Larsen. Det ble vervet tre nye medlemmer. Totalt
har vi registrert 37 medlemmer i Trøndelag.
Aktivitetsplan lages på neste styremøte 6. juli på
Melhus.
Kenneth Kiplesund ble valgt som lagets første leder.
Med seg i styret har han fått John Peder Nordtømme,
Marit Murås Fosså og Odd Arne Fosså.

Foto: Ole Omar Larsen

Bokomtale: Shuggie Bain
For ei tid tilbake inviterte eg nokre gode venner til å vera med i ein lesesirkel. Det er ein fin
måte å vera sosial på samstundes som ein blir introdusert for nye forfattarar, Sidan me starta
opp under pandemien avtalte me å treffast utandørs. Me gjekk opp på eit fjell, tok fram
termosen og snakka om boka me hadde lese. Lesesirkelen heiter derfor Trakk&Boksnakk.
Av Leo Zijerveld og Birgitte Torbjørnsen

Me er fem personar i Lesesirkelen, og
tre av dei er medlem i Rusfri Oppvekst.
Medlemmene er frå Amsterdam,
Rogaland og Bodø, og me byter på å velja
bok. Vala har delvis blitt påverka av der me
har budd, og me har lese forfattarar som
Herman Koch, Tore Renberg og Knut
Hamsun. Nederlenderen har også budd i
Skottland, og han foreslo at me skulle lesa
“Shuggie Bain” av Douglas Stuart. Stuart
vaks opp i Glasgow, som den yngste av tre
søsken. Dette er debutromanen hans.
Shuggie Bain handlar om oppveksten
til Shuggie, ein liten gut i ein drabantby
i Glasgow. Han har to eldre sysken og
ei alkoholisert mor. Handlinga foregår
på 80-talet, ei tid då Thatcher styrte
Storbritannia. Kullgruvene blei nedlagd
og mange arbeidsplassar i industrien

forsvann. Glasgow blei særleg hardt
ramma av denne utviklinga, og ei rekke
sosiale problem oppsto i kjølvatnet av
nedgangen.
Då me las boka, så tenkte me at dette
måtte vera sjølvopplevd. Skildringane er
svært realistiske. Stuart skriv på ein måte
som gjer at du ser for deg drabantbyen,
dei slitne husmødrene, dei arbeidslause
fedrene og støvet frå dei nedlagde
kullgruvene. Men framfor alt skriv han
svært godt og treffande om korleis det er
å vaksa opp med ei mor som prioriterer
alkohol framfor mat og omsorg for eigne
born. Du ser ikkje Shuggie Bain utanfrå
når du les boka - du blir Shuggie Bain og du opplever livet gjennom hans auge.
Boka gir derfor eit veldig sterkt inntrykk,
og det sterke ønsket om å bli sett var til å
ta og føla på. Shuggie sluttar heller aldri å

tru på at ein dag kjem mor hans til å klara
å slutta å drikka. Får han rett? Det får
du vita dersom du les boka. Og det vil eg
verkeleg råda alle som arbeider med barn
å unge til å gjera. Dette er ikkje berre ei
bok å læra noko av - dette er ei bok til å bli
klokare av.
Me fem i Trakk&Boksnakk var i alle fall
einige om at det var den mest engasjerande
boka me har lese så langt. Boka fekk også
Bookerprisen i 2020, og dei største avisene
i Norge trilla sekser på terningen. VG kalla
boka for “ein knyttneve av ein roman”.
Boka minna meg litt om Kompani Orheim
av Tore Renberg. Som Renberg har også
Stuart eigne opplevingar med alkoholisme
i nær familie. Kanskje er det ikkje muleg å
skriva så levande om eit slikt tema utan å
ha opplevd det sjølv?
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Nytt fra lokallagene
Rusfri Oppvekst Karmøy
Lokallaget har 83 medlemmer og
dekker Karmøy i Rogaland. Styret
består av Svein Erik Haugen, Rune
Birkeland, Olav Magne Ferking og
Møyfrid Ferking Birkeland som er
leder.
Det er planlagt en dagskonferanse
i Kopervik kirke 8. september. I
arbeidet prøver de ellers å støtte
opp om rusfrie ungdomsklubber
i Karmøy - både praktisk og
økonomisk.

Rusfri Oppvekst Nordkapp
Rusfri Oppvekst Nordkapp er et
ungt lag som ble etablert i 2019.
Laget har 28 medlemmer og dekker
Nordkapp i Finnmark fylke.
Bente Floer er leder. Med seg i
styret har hun Mariann Bårdsnes,
Audhild Andreassen, Målfrid
Gudim og Maria Gaare.

Lokallag ligger ved 71 grader
og holder til i «Byen ved
Nordkapp», Honningsvåg som
er en kystkommune hvor fiskeri
og turisme er hovednæringer.
Kommunen har vel 3 000
Ved å dele ut brosjyrer og orientere innbyggere.
om Rusfri Oppvekst sitt arbeid, får
de synliggjort organisasjonen og Laget er medarrangør på flere
hva den står for. Dette har de fått aktiviteter og har fått etablert
positive tilbakemeldinger på og samarbeidspartnere der de er kjent
har også gitt nye medlemmer.
fra tidligere. Blant annet har de
samarbeid med Idrettslaget NIL
I samarbeid med IOGT i Kopervik hvor det er skiskole, skirenn og
og Skudeneshavn, har de delt ut førjulsaktiviteter. Barnas Turlag
SNX-spillet til alle ungdomskolene er også en god samarbeidspartner
i Karmøy. Samtidig fikk de hvor de hadde felles arrangement
anledning til å fortelle skolene om på Verdensdag for psykisk helse 10.
arbeidet til organisasjonen. Dette oktober i fjor.
ble godt mottatt på skolene.
De arrangerer friminutt på
- Vi synes det er fint å samarbeide med onsdager hvor man møtes
IOGT lokalt. Det er enklere å få til til sosialt samvær med et
arrangement, fordi vi blir flere som står håndarbeid eller bare for en god
sammen. Sammen kan vi utrette mer!
prat. Frivillighetssentralen hvor
matomdeling er sentralt et også
prosjekt de er aktive i.
Styret har deltatt på flere stands og
arbeider kontinuerlig i det små for
å synliggjøre lokallaget.
- Vi prøver å skape mer aktivitet i
støttemedlemmene slik at det ikke bare er
styret og styrets nettverk som arbeider.
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Rusfri Oppvekst Odalen
Rusfri Oppvekst Odalen har ti
medlemmer. Laget dekker SørOdal, Nord-Odal, Kongsvinger
og Nes i Innlandet fylke. Årsmøtet
ble gjennomført 6. april med
bare fire deltakere. Styret ble
gjenvalgt. I laget er Tone Teppen
fortsatt leder, og Terje Vindenes
og Kari Kobberød Brustad er
styremedlemmer.
For laget er det viktig å samarbeide
med andre organisasjoner i
området som hører til under
Actis-paraplyen. Så langt i år har
de sammen med Edru Livsstil
Glåmdal og FMR Glåmdal hatt et
arrangement om rusreformen der
Knut T. Reinås var innleder.
Arbeidsplanen har flere tiltak,
både alene og sammen med
andre
organisasjoner.
Et
forebyggingskurs på Kongsvinger
10. juni er planlagt. Gerd
Helene Irgens og Paal Andre
Grinderud skal foredra. Besøk av
organisasjonskonsulenten
med
vervestand på et sentralt sted er
på plakaten før sommeren. Og 27.
august planlegges også stand i flere
av tettstedene i Odalen
Tre medlemmer er påmeldt til
landsmøtet i Tromsø, og disse
gleder seg til å møte deltakere fra
andre lokallag. Til høsten håper
styret å få til et nytt åpent møte om
rusreformen og vil ellers delta når
de kan på lokale arrangement der
barn og unge er tema.
- Vi ønsker lykke til med arbeidet til alle
dere andre som også har valgt å engasjere
dere i organisasjonen vår. Vi håper å
møte mange av dere på landsmøte!

Har du lyst på en god prat over en deilig kopp kaffe/te/
latte eller noe annet godt? Møt oss på Starbucks
Kjøttbasaren torsdag 2. juni kl 18.00. Velkommen!
Hilsen styret i Rusfri Oppvekst Bergen

Rusfri Oppvekst Bergen
Lokallaget i Norges neststørste by
har hatt tre kafétreff i år. De samles
på Starbucks den første torsdagen
hver måned.
Styret gjennomførte årsmøte
digitalt i februar. Her ble Basi
Pahaei gjenvalgt som leder. Også
Unni Bertelsen, Astrid Halsnes og
Frank Henriksen er med i styret.
På Rusfri Dag 8. juni inviterer
laget til skulpturvandring i
Bergen sentrum, og 15. juni
arrangerer laget dagskonferanse
på Norsk Lærer Akademi Breistein
med Gerd Helene Irgens som
foredragsholder. Til landsmøtet
reiser sju medlemmer som hører til
laget i tillegg til de tre ansatte som
alle hører til laget.
- Kom g jerne innom Starbucks kl.18 den
første torsdagen i måneden hvor vi møtes
helt uformelt og har det hyggelig sammen
over en kopp kaffe.

Bli med på SKULPTURVANDRING
i Bergen sentrum
Frammøte ved musikkpaviljongen ved Festplassen onsdag, 8. juni kl. 18.00.
Harriet Garlid guider oss og tar oss med på skulpturvandring
Pris: kr 50.
Etter vandringen går de som ønsker det, på kafé på egen regning.
Da får vi tid til å prate i lag og bli bedre kjent med hverandre og også snakke
om opplevelsen av vandringen
For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Unni Bertelsen
unberte@online.no eller tlf. 936 60 250 eller
Basi Pashaei tlf. 994 19 469
Arr: Rusfri Oppvekst Bergen
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Avsender: Rusfri Oppvekst, PB 71 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge.
Vårt mål er å gi fremtidige lærere økt kunnskap og handlingskompetanse.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?
Medlemskontingent pr år:

Ordinært medlemskap: kr. 100,Støttemedlemskap: kr. 100,Bedriftsmedlemskap: kr. 1 000,Studenter: kr. 50,Betales til bankkontonr: 1506.72.49647 eller
VIPPS: 727535 (Skriv MEDLEMSKAP i meldingsfelt)
Meld deg inn via QR - koden eller vår hjemmeside www.rusfrioppvekst.no

