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Alkohol er den enkeltfaktoren som skaper
mest utrygghet i Nord-Trøndelag.
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Side 36
Fart og rus dreper.

Vårt mål har ikke vært å løfte noen
pekefinger mot noen, men heller å få
alle til å reflektere over ansvarlighet
når det gjelder omgang med alkohol.
GERD JANNE KRISTOFFERSEN
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Er du bevisst ditt forhold til
alkohol?
Flere lokalsamfunn i Nord-Trøndelag aksepterer at unge mennesker begynner å drikke
alkohol når de er konfirmert. Dette til tross
for 18-års aldersgrense for kjøp av alkohol.
- Kan vi akseptere det?, spør leder av styringsgruppen og assisterende fylkesmann i NordTrøndelag Gerd Janne Kristoffersen.
Du sitter nå med sluttrapporten for prosjektet «ansvarlig
alkoholhåndtering» i dine hender. I denne rapporten
oppsummerer vi mye av den jobben som er lagt ned av
prosjektgruppa i prosjektperioden. Videre finner du også
en del fakta og kunnskap som vi ønsker å dele med deg.
Vårt mål har ikke vært å løfte noen pekefinger mot
noen, men heller å få alle til å reflektere over ansvarlighet
når det gjelder omgang med alkohol. Gjennom undersøkelser vet vi at det finnes, til dels mange, foreldre som
synes det er greit at deres ungdommer drikker alkohol,
selv om de ikke er gamle nok. Vi snakket om ungdommer
som er mellom 13 og 16 år! Er det virkelig greit?
Du som voksenperson og forelder er en meget viktig,
om ikke den viktigste, premissleverdøren overfor ung
dommene – dette gjelder også holdning og omgang med
alkohol. Det er årsaken til at et av hovedmålene for
prosjektet har vært å øke debutalderen.
I denne rapporten kan du også lese at halvparten av
all vold som utøves i Nord-Trøndelag skjer mellom
klokken 23.00 og klokken 03.00 natt til lørdag og søndag.

Mange av politiets samlede ressurser som brukes på
hendelser
knyttet til vår omgang med alkohol. Er det greit?
I Nord-Trøndelag har vi forent mange krefter for å få
økt fokus på omgangen og holdningen til alkohol. Dette
har vi gjort ved å ha en bred tilnærming - faktisk har vi
lagt dette inn under folkehelsesatsing. Dette innebærer at
mange aktører og enkeltmennesker blir involvert, og med
det ansvarliggjort.
I Trønderavisa 23.01.2016 sier tidligere politimester
Sigbjørn Bjerkem at en av grunnene for at man i 2015
opplevde en sterk nedgang i kriminaliteten i
Nord-Trøndelag er at aktører i samfunnet jobber målrettet sammen. Bjerkem trekker frem nettopp satsingen
Ansvarlig alkoholhåndtering som et eksempel på det.
Vi har alle et ansvar for å være bevisst vår holdning og
omgang med alkohol.
Som leder av styringsgruppen ønsker jeg å takke alle
som har bidratt i vårt arbeid. Nå er prosjektet avsluttet,
men ansvarlig alkoholhåndtering vil leve videre. Dette
skjer ved at de som har vært involvert i prosjektet tar
kunnskapen med seg i sitt videre arbeid med ansvarlig
alkoholhåndtering.

Gerd Janne Kristoffersen,
leder av styringsgruppen og assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag
Mars 2016
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Prosjekt
Ansvarlig
Alkoholhåndtering
- et felles ansvar
Flere samfunnsaktører i Nord-Trøndelag
har de siste årene tatt initiativ til en
samordnet innsats for å begrense
alkoholens skadevirkninger.
Fylkesmannen ble av Helsedirektoratet
anmodet om å ta ansvar for å styrke
kommunenes kompetanse på forvaltning av alkohollovens bestemmelser.
På bakgrunn av dette ble det
besluttet å starte et prosjekt for å få til
en mer ansvarlig alkoholhåndtering
i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen,
Kommunenes sentralforbund,
Næringslivets hovedorganisasjon,
Fylkeskommunen, KoRus-Midt,
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og politiet er prosjekteiere.
Ansvarlig alkoholhåndtering som
prosjekt ble sluttført i 2015, men det
jobbes videre med å videreutvikle de
tiltakene som er initiert i perioden.
Overordnet mål for arbeidet:
Å begrense de samfunnsmessige
og individuelle skadevirkninger av
alkohol.
Hovedmål:
Styrke kommunenes, næringens og
øvrige aktørers kompetanse på forvaltning av alkoholloven. Gjennom dette
forebygge helsemessige skader av
alkohol og hindre skjenking til
mindreårige og overskjenking.

LETT PÅVIRKET
ÅPENBART
PÅVIRKET

KRAFTIG
PÅVIRKET
BEVISSTLØS

Delmål 1:
Redusere de langsiktige skader
av alkohol i et folkehelseperspektiv.
Delmål 2:
Bevisstgjøre foreldre på
ansvarlig alkoholhåndtering.
Delmål 3:
Heve debutalderen på alkohol.
Delmål 4:
Redusere alkoholrelaterte
akutte skader som vold og
ulykker.
Delmål 5:
Skape trivelige sosiale
møteplasser gjennom å arbeide for like og
forutsigbare vilkår for utelivsbransjen og arrangører.
Delmål 6: Opprette nettverk
som sikrer samhandling
for å bekjempe alkoholens
skadevirkninger også etter at
prosjektperioden er over.
Ansvarlig Alkoholhånd
tering bidrar til:
• Bedre folkehelse
• Tryggere uteliv og nærmiljø
• Mindre uro, vold og skader
• Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
• Større forståelse av skjenke-		
bestemmelsene
• Økt trivsel for gjester og ansatte på
utesteder

Hva er satsingen Ansvarlig
Alkoholhåndtering?
• Strategi mot overskjenking,
skjenking av mindreårige og
rusrelatert vold
• Bevisstgjøre foreldre på at aldersgrense på alkohol er 18 år .
• Heve debutalderen
• Permanent, rusreduserende 		
virkemiddel i kommunen
• Strukturert samarbeid mellom
kommune, skjenkebransje og
politi/lensmann
• Opplæring og kurs i Ansvarlig
vertskap for ansatte ved skjenkestedene
• Bedre metoder og organisering av
kommunens tilsyn og kontroll
Hvorfor benytte det?
• Gjennomprøvd og benyttes av en
rekke norske kommuner
• Minsker økonomiske og sosiale
kostnader for lokalsamfunnet
• Øker trygghet og trivsel ute på 		
byen
• Hever bevissthet og kompetanse
blant ledere og ansatte i skjenkebransjen
• Naturlig del av kommunens
rusmiddelpolitiske handlingsplan
og folkehelseplan
• Kan føre til lettere saksbehandlingsprosesser og færre tvister
• Kommunen får faglig bistand av det
regionale kompetansesenter-rus
• Forskningsbasert
• Muligheter for lokal tilpasning
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Mer enn halvparten av all vold skjer
i løpet av 8 timer pr uke,
fra klokken 23.00 til klokken 03.00 natt
til lørdag og natt til søndag.
SIVERT RANNEM

tjent,
verbe ikt
olitio
p
istr
,
d
m
ti
ne
oli
t Ran
elag p
Siver
Trønd

Alkohol er den enkeltfaktoren som
skaper mest utrygghet i Nord-Trøndelag
Politiets samfunnsoppdrag er å skape
trygghet. Hovedmotstanderen i dette arbeidet
er alkoholen. Alkohol er nemlig den enkeltfaktoren som skaper mest utrygghet i NordTrøndelag.
Konsum av alkohol fører til vold, både i det offentlige
rom og i nære relasjoner. Undersøkelser viser at fire av
fem voldsutøvere og to av tre voldsoffer er beruset. Vold
er nært knyttet til helgefylla. Mer enn halvparten av all
vold skjer i løpet av 8 timer pr. uke, fra klokken 23.00 til
klokken 03.00 natt til lørdag og natt til søndag.
Med beruselse øker risikoen for å bli både gjerningsmann og offer i sedelighetssaker. Mer enn 40 prosent av
alle voldtekter er festrelaterte.
Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør
sees i sammenheng, blant annet fordi tidlig alkohol
debut øker risikoen for bruk av narkotika.
I tillegg har vi alle ordens
forstyrrelser, uro og ulykker,
herunder trafikkulykker,
som skyldes alkohol.
Alkoholen er den
I Trøndelag har vi en kultur
enkeltfaktoren som
som i alt for stor grad
har størst innvirkning
aksepterer høy grad av
på etterspørselen av
beruselse.
politi.
SIVERT RANNEM
Det er grunn
til å spørre om politiet
ikke har alvorligere ting
å ta tak i enn alkoholrelaterte oppdrag. Jo, politiet har
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det. Vi burde brukt mer tid på forebygging, beredskap
og på å øke kvaliteten på vår straffesakshåndtering.
Vi burde tatt tak i ikke anmeldt kriminalitet som for
eksempelmenneskehandel, arbeidsmarkedskriminalitet
og narkotikakriminalitet. Men satt på spissen legger
alkoholrelaterte oppdrag beslag på nær alle politiressurser i helgene, og resten av uka bruker vi på etterarbeidet med disse sakene. Da blir det lite igjen til forebygging, beredskap og annen straffesaksbehandling.
Årsaken til at alkohol skaper så mye utrygghet i
Nord-Trøndelag er at vi har en kultur som i alt for stor
grad har tilsidesatt to bestemmelser i alkoholloven; 
“18 års grensa” og forbudet mot å skjenke alkoholholdig
drikk til åpenbart berusede personer.
Jfr. alkoholloven skal ungdom under 20 år ikke ha
tilgang til brennevin og ungdom under 18 ikke ha tilgang
til alkoholholdig drikk. I alt for mange miljøer i fylket er
det imidlertid konfirmasjonsgrensa som gjelder. Dette
fører til at alt for mange ungdommer drikker seg beruset
før de er 18 år, med de risikoer dette innebærer.
Åpenbar påvirkning kjennetegnes ved uoppmerksomhet, vanskeligheter med å feste blikket, utydelig
tale, problemer med å gå rett, slepphendthet, ofte høy
røst, og at man kan virke forstyrrende på andre.
I Trøndelag har vi en kultur som i alt for stor grad aksepterer høy grad av beruselse.
Dersom vi i Nord-Trøndelag klarer å innarbeide en
kultur hvor mindreårige ikke drikker alkohol og at vi
unngår å bli åpenbart og kraftig påvirket vil vi forebygge
mange volds- og sedelighetssaker, ulykker og ordensforstyrrelser. Ja vi ville rett og slett fått et mye tryggere og
triveligere Trøndelag.
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Thea Hennie Kveinå Prosjektleder/Seniorrådgiver fylkesmannen i Nord-Trøndelag & Sivert Rannem, politioverbetjent, Nord-Trøndelag politidistrikt

Med alkoholinntak øker risikoen
for å bli involvert i voldssaker.
4 av 5 voldsutøvere og 2 av 3
voldsoffer er beruset.
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Ansvarlig Alkoholkultur i Nord-Trøndelag
I Nord-Trøndelag er det vanligste voldstilfellet
to unge menn som sloss i beruset tilstand. Vi
ser at to av tre pasienter på akuttmottak med
skade er ruspåvirket. Tre av fire voldstilfeller i
fylket er rusrelaterte og fire av ti voldtekter er
festrelaterte.
Videre viser undersøkelser at fire av fem åpenbart berusede personer på utestedene får mer å drikke. Hver helg
møter politiet i Nord-Trøndelag barn som på ulike måter
er rammet av foreldrenes ruspåvirkning. Kort sagt er
bruk av alkohol en stor folkehelseutfordring. Alkohol er
det rusmiddelet som forårsaker de største problemene
og skadene, for personer, familier, arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
Nord-Trøndelag samler seg nå for å bli et fylke som
sammen skal ta et felles ansvar for at ansvarlig alkoholhåndtering skal bli integrert i alle deler av samfunnet. Vi
vil at ansvarlighet i alkoholhåndteringen, når det gjelder
barn, unge og voksne skal være et felles ansvar, hvor vi
er bevisst på hvilke holdninger vi har til alkohol.
Prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering skal, gjennom en styringsgruppe ledet av assisterende Fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen, bidra til at samarbeidspartnerne KS, Fylkesmannen, Politiet, næringslivet
ved NHO, Fylkeskommunen og Kompetansesenter rus
Midt-Norge, gjennom ulike tiltak øker kunnskapen om
hva alkoholbruk betyr for folkehelsen og betydningen av
å håndheve alkohollovens bestemmelser.
Kommunene har som ansvar å arbeide for reduserte
alkoholskader i befolkningen. Dette skal skje gjennom
forebygging, behandling, bevillinger og kontroll med
alkoholomsetningen.
Politiets fremste oppgave er å forebygge kriminalitet. Reduksjon av vold og annen rusrelatert kriminalitet
vil kunne gi rom for å prioritere annet nødvendig politiarbeid.
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Utelivsbransjen må drive slik at loven overholdes
ved at personalet har kompetanse og trygghet til å
vurdere den enkelte gjest og unngå oversjenking og
hindre at mindreårige får tilgang på alkohol.
Rus et stort helseproblem
Hvorfor er vi så opptatt av å sette dette på kartet?
Rus er et stort helseproblem hvor alkohol er det mest
dominerende rusmidlet. Samtidig er det en utfordring
ved at alkohol er et sosialt akseptert rusmiddel som de
fleste av oss bruker. Sosialiseringen med bruk av alkohol starter tidlig og foreldre og voksengenerasjonen er
sterke rollemodeller for barn og ungdom. For ungdommen ser vi en tydelig nedgang fra årtusenskiftet, men
mange ungdommer drikker mye alkohol, og dette øker
særlig i siste delen av tenårene.
For voksenbefolkningen er økningen av alkohol
konsumet betydelig. Ølkonsumet har vært relativt
konstant, mens vinforbruket øker. I tillegg ser vi at stadig
færre er avholdende i Norge, noe som skyldes nedgang i
andelen kvinner som ikke drikker.
Også blant mange eldre ser vi at alkohol etter hvert
brukes jevnlig. Mens det i aldersgruppen 66-79 år var 29
prosent som oppga at de drakk alkohol minst to ganger
i måneden i 1995, er det 57 prosent i 2008. Alkohol i
kombinasjon med medikamenter eller generell alders
svekkelse kan føre til at sykdom rammer tidligere enn
nødvendig. Videre viser det seg at hjemmeulykker som
for eksempel fallulykker er mere utbredt blant eldre med
alkoholbruk.
Når vi i tillegg vet at anslagsvis en av ti barn og
unge under 16 år lever sammen med foreldre som er
avhengig av alkohol, sier det seg selv at vi må jobbe med
bevisstgjøring om alkoholbrukens konsekvenser. Vi vet
at totalkonsumet påvirker hvor mange som får alkohol
problemer. Dersom befolkningen dobler alkoholkonsumet, tredobles antall med alkoholproblemer.

Nasjonal satsing
Ansvarlig alkoholhåndtering er en nasjonal satsing, hvor
målet er å styrke overholdelse av alkoholloven. Hensikten
er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til
mindreårige og rusrelatert vold og ordensforstyrrelser
samt å gi en økt trygghetsfølelse. I Nord-Trøndelag har vi
også fokus på å øke debutalderen for ungdom og å bidra
til at foreldres holdning er at barna ikke skal drikke alkohol
før den lovpålagte aldersgrensen på 18 år. Det er straffbart
å overdra, skjenke eller selge alkohol til ungdommer under
18 år.
Vi ønsker at kommunene i Nord-Trøndelag i større
grad skal ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en
del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense
rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil
dermed bidra til å nå formålene både i alkoholloven og i
folkehelseloven.
Skal vi hindre overskjenking og utelivsrelatert vold
trenger vi foreldre som tar ansvar, forebygging i skolene,
og aktive kommuner, politi og bransje som sammen jobber
mot å gi innbyggerne gode og trygge møteplasser. Vi som
innbyggere har ansvaret for et alkoholbruk som ikke er til
skade for oss selv eller andre.
Samarbeid bidrar til å redusere skade, vold og ordensforstyrrelser og fører til økt trivsel for gjester og ansatte på
utesteder, tryggere uteliv og nærmiljø, mindre vold, uro og
skader og gjennom det en bedre folkehelse.
Hvis vi tar alkohollovens bestemmelser på alvor vil
Nord-Trøndelag blir et fylke med en ansvarlig ruspolitikk og
en ansvarlig rusmiddelkultur.

AV-OG-TIL er en organisasjon som jobber for
godt alkoholvett. De har utarbeidet gode råd
for foreldre:
Sett klare grenser og «stå i det» selv om det
kommer høylytte protester fra ungdommen.
Ved å sette grenser viser du at du er til å stole på.
Snakk med andre foreldre. «Alle andre» får
sannsynligvis ikke lov til å drikke alkohol, gå på
fester eller være ute hele natten. Snakk sammen
og skap foreldrenettverk.
Følg med. Gi ungdommen faste innetider og vær
våken når ungdommen kommer hjem. Kjør og
hent ungdommene på fest. Mange vil sette pris
på det.
Ikke gi ungdommen din alkohol. Ungdom som får
smake alkohol hjemme eller som møter aksept
for at de drikker alkohol, drikker mer og oftere
ute blant sine jevnaldrende.
Snakk med barna dine. Vær tilstede, vær
nysgjerrig. Still ungdommene åpne spørsmål som
gir de mulighet til for god dialog.
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Ungdata er en nasjonal ungdomsundersøkelse med standardiserte spørsmål. Noen spørsmål er obligatoriske, og noen
spørsmål velges av en tverrfaglig gruppe i hver kommune eller
videregående skole.
Resultatene som benyttes her stammer fra 19 kommuner
og 11 videregående skoler i Nord-Trøndelag som gjennomførte våren 2014 eller våren 2015. For enkelte spørsmål som
kommenteres er ungdommer i videregående trinn 2 og 3
ekskludert, da en stor andel av disse ungdommene er 18 år
gamle. Alle resultater er prosenter med unntak av debutalder.

Jo Arild Salthammer jobber ved Kompetansesenter rus Midt-Norge og er den som jobber
med å koordinere, veilede og analysere ungdataundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Hva vet vi om ungdom&alkohol?
De som daglig er i kontakt med ungdom, kan oppleve
at de har en viss oversikt over ungdoms alkoholbruk.
Narkotikabruk kan være vanskeligere å kontrollere.
Alkoholrus er ofte lettere å kjenne igjen, mens det kan
være vanskelig å avgjøre om en person er påvirket av
narkotika eller ikke. Det er slik at de som begynner å
bruke tyngre narkotiske stoffer, som regel har gått veien
innom andre rusmidler. Ifølge forebygging.no er det
vanligst å begynne med alkohol, deretter følger sigaretter, hasj, amfetamin, ecstacy og heroin. I et universelt
forebyggingsperspektiv blir det derfor viktig å sette

hovedinnsatsen inn mot å heve debutalder og redusere
omfang av alkoholbruk og beruselse.
Konfirmasjonsalder og alkoholbruk
Med økt alder drikker flere ungdommer alkohol, men
den første svært tydelige endringen skjer i overgangen
fra 9. trinn til 10. trinn. Konfirmasjon synes å være den
mest sannsynlige forklaringen. En målsetting bør være
å gjøre det klart at konfirmasjon og alkohol ikke hører
sammen. Såkalte generasjonsfester må diskuteres.
Skjenking til mindreårige skal ikke forekomme.

Figur 1 viser at en liten andel ungdommer bruker alkohol i svært ung alder, og at det skjer en
betydelig økning i bruk av alkohol og beruselse mellom 9. - og 10. trinn. Andelen som får lov
til å drikke av sine foreldre øker raskt i 10. trinn.

Foreldres betydning for ungdoms rusvaner
Totalt sett er det 19 prosent av ungdommene i utvalget som får lov til å drikke
alkohol av foreldrene, 65 prosent som ikke får lov, og 16 prosent som ikke vet
om de får lov. Det å få lov øker sannsynligheten for at ungdommen drikker
alkohol, og at de drikker seg beruset (Se figur 2).
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«Får du lov til å drikke alkohol av
foreldrene dine?»
Svaralternativer:
«Ja», «Nei», «Vet ikke».
Andel «Ja» kategoriseres «får lov til å
drikke alkohol».
«Hender det at du drikker noen form
for alkohol?»
Svaralternativer:
«Aldri», «Har bare smakt noen få ganger», «Av og til, men ikke så ofte som
månedlig», «Nokså jevnt 1-3 ganger i
måneden», «Hver uke». Andel «Av og
til…» + «Nokså jevnt…» + «Hver uke»
kategoriseres som «Drikker alkohol».
«Hvor mange ganger har du gjort
noe av dette det siste året (de siste
12 månedene)? Drukket så mye at du
har følt deg tydelig beruset.»
Svaralternativer:
«Ingen ganger», «1 gang», «2-5
ganger», «6-10 ganger», «11 ganger
eller mer». Andel «1 gang eller
oftere» kategoriseres som «Drukket
seg beruset».

Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

8. trinn-10. trinn

VGS Trinn 1

Alle

Ja

10%

42%

19%

Nei

75%

40%

65%

Vet ikke

15%

18%

16%

Totalt

100%

100%

100%

16 prosent av ungdommene vet ikke om de får lov til å
drikke alkohol. Vi antar at alkoholbruk ikke har vært et tema
for mange ungdommer og deres foresatte. Det kan være
mange grunner til det, men en samtale rundt alkohol bør
gjennomføres tidlig. Figur 2 viser også hvordan det å ikke
vite hva foreldrene mener, også har sammenheng med både
alkoholbruk og beruselse.
Ungdata-resultater viser sammenheng mellom tydelige
foreldre som setter klare grenser og redusert sannsynlighet
for alkoholbruk og beruselse.
Et utvalg på 1360 ungdommer fra 8.trinn til VG1 i NordTrøndelag er spurt om de sier seg enig eller uenig i påstanden: «Jeg lytter mer til foreldrene mine enn til jevnaldrende
når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk.» 75 prosent av
ungdommene sa seg enig i påstanden. I forhold til påstanden
«Foreldre er ofte naive og uvitende om barnas rusmiddelvaner» sa 61 prosent seg enig.
Selv om de foresatte er viktige grensesettere er ikke det
alene årsaken til at ungdom drikker alkohol eller drikker seg

Tabell 1 viser andelen u
 ngdommer
som svarer «Ja», «Nei» eller «vet ikke»
på spørsmål om de får lov til å drikke
alkohol av foreldrene sine. Svarene er
fordelt på 8.-10.trinn og videregående
trinn 1. 71 prosent av utvalget er
elever i ungdomsskolen.

beruset. Gruppen som ikke får lov til å drikke alkohol er størst
med 3263 ungdommer, og blant disse er det 17 prosent
som likevel drikker alkohol, og 15 prosent har drukket seg
beruset.
Debutalder
Å debutere med alkohol innebærer å drikke en mengde
alkohol tilsvarende en alkoholenhet (se boksen under). Tidlig
alkoholdebut knyttes ofte til høyt og risikofylt alkoholkonsum
senere i livet, og understreker viktigheten av innsatser for å
heve debutalder og unngå skjenking til mindreårige. Alkoholdebut er ikke det samme som å drikke seg full, men alkoholdebut vil for de fleste følges av jevnlige episoder med inntak
av alkohol. Et stort alkoholforbruk kan hemme ungdoms
fysiske og mentale utvikling og kan kobles til flere problemer
slik som vold, kriminalitet, bruk av andre rusmidler, skulking
og redusert skoleprestasjon. Tidlig alkoholdebut og tidlig
beruselse bør ses i sammenheng med ungdoms forventninger
til alkohol og risikofaktorer i familie og nærmiljø.

Figur 2 viser andelen som drikker alkohol, og har
drukket seg beruset avhengig av om de får lov av
foreldrene. Ungdom som får lov til å drikke alkohol
drikker i langt større grad alkohol og har i langt
større grad drukket seg beruset.

Debutalder

10. trinn

VG1

VG2

VG3

Gutter

13,8

14,3

14,7

15,1

Jenter

14,2

14,7

15,0

15,3

Debutert (andel)

10. trinn

VG1

VG2

VG3

Gutter

62%

78%

88%

95%

Jenter

59%

81%

92%

96%

Hvor gammel var du første gangen du drakk så mye som en alkoholenhet,
eller en drink? Det vil si en flaske pils (0,33l), en flaske rusbrus/sider, et glass
vin eller en drink (brennevin).
Svaralternativer:
«Har aldri drukket så mye alkohol», «10 år eller yngre», «11 år», «12 år», «13
år», «14 år», «15 år», «16 år», «17 år», «18 år eller eldre».

Tabell 2 viser en kalkulering av debutalder for
gutter og jenter fordelt på klassetrinn. Spørsmålet
er et tilleggsspørsmål, hvilket betyr at ikke alle
ungdommene er stilt spørsmålet. I dette utvalget er
ungdommer som har besvart spørsmålet i 10. trinn,
VG1, VG2, og VG3 inkludert. N=2848.
Blant ungdom som går i 10. trinn (vårhalvåret), har
flertallet debutert med alkohol (61%). Blant de som
har debutert i 10. trinn er debutalder for gutter
13,8 år og for jenter 14,2 år. Etter hvert som ungdom blir eldre, debuterer også flere med alkohol.
Dette øker gjennomsnittlig debutalder. I VG3 har
nært alle ungdommene debutert. For disse (i den
grad de klarer å huske sin debutalder nøyaktig)
kalkuleres debutalder til 15,1 år for gutter og 15,3 år
for jenter i Nord-Trøndelag. Debutalder kan variere
mye fra kommune til kommune.
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Faximile Trønder-Avisa, 19.12.2014
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Hvorfor bør ikke
ungdom under
18 år drikke
alkohol?
Hjernen er i utvikling til langt ut i 20-årene.
De områdene av hjernen som styrer trang
til utprøving og spenning utvikles tidligere
enn det området som styrer selvregulering
og impulskontroll.
Området av hjernen som bestemmer vår evne til
å planlegge og til å tenke fornuftig (frontallappen)
er ikke ferdig utviklet før 25-års-alderen, og noen
funksjoner kanskje ikke før vi har passert 30. Dette
området bestemmer også vår arbeidshukommelse,
og vår personlighet.
Når man er ung kjenner man ikke sine egne
grenser og det er derfor fare for at man drikker for
mye. Det gjør at unge er særlig utsatt for høy risiko
ved beruselse. I tillegg kommer antakelser om varig
påvirkning av læringsevne og hukommelse ved
inntak av store mengder alkohol.
Ungdommer under 18 år er spesielt utsatt, både
idet de drikker og på lang sikt, ved at utviklingen av
viktige personlige ferdigheter kan ta varig skade.
Tidlig alkoholdebut øker også faren for å utvikle
et høyt alkoholforbruk i voksen alder.
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Andelen som er enige i aldersgrensene
for kjøp av alkohol har gått litt opp,
fra 92 prosent i 2005, til 96 prosent
i 2012.
SIRUS
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- Mange unge tenker ikke over at å kjøpe alkohol til
en jevnaldrende som fyller 18 eller 20 år senere på året
er en straffbar handling. Men i ytterste konsekvens kan du
risikere bøter på flere tusen kroner, eller fengsel i opptil
seks måneder. I alle fall vil en prikk på rullebladet kunne gi
en vanskelig start på voksenlivet. Ønsket vårt er som alltid
at ingen skal ødelegge for seg selv eller andre ved å gjøre
noe ubetenksomt. Derfor er det viktig at man gjør flest
mulig klar over at langing faktisk er et lovbrudd, fastslår
Vinmonopolet på sine hjemmesider.
Kilde: Vinmonopolet.no

Tekst: Anders Bjøru, leder oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag

Levevaner og skoleprestasjoner
Oppvekstprogrammet er et samarbeid
mellom samfunns- og næringsliv i
Nord-Trøndelag, og har som hovedoppgave
å se oppvekstløpet i sin helhet.
Oppvekstprogrammet er et samarbeid mellom samfunnsog næringsliv i Nord-Trøndelag, og har som hovedopp–
gave å se oppvekstløpet i sin helhet. Programmet har
tidsrammen 2011 – 2021. I Nord-Trøndelag skal barn
og unge gis en oppvekst som motiverer til utdanning og
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. De viktigste tiltakene
for å få til dette handler om tydelig politisk styring, god
ledelse og læring, og samhandling mellom et samfunnsog næringsliv som tar barn og unge på alvor. På den
måten skaper vi oppslutning om et felles oppdrag med
felles ansvar. Hovedmålet er at flere unge skal fullføre
videregående opplæring.
Vi vet etter hvert mye om levevaner og skole
prestasjoner. Dersom du spiser sunn mat (innholdet i
frokost og lunsj ser ut til å være særlig viktig), trener
regelmessig (minst tre ganger i uka) og sover tilstrekkelig, øker sjansene for at du skal få karakterene 4, 5 og 6 i
videregående.
I Oppvekstprogrammets handlingsplan sier vi at det
må arbeides for å heve debutalderen på alkohol i NordTrøndelag. I 2008 (UngHUNT 3) var debutalderen for
jenter 14,6 år og for gutter 14,5. Vi vet at ungdom som
har vært fulle mer enn ti ganger har større risiko for å ha

atferdsproblemer og problemer med å konsentrere seg
på skolen.
I følge Helsedirektoratet (2013) har ungdom uten
fullført videregående utdanning dårligere helse, bruker
mer rusmidler og har flere psykiske lidelser enn de
som fullfører videregående opplæring. Av de som avslutter videregående oppgir 20 prosent at de har psykiske
vansker, mens 40 prosent oppgir skoleeksterne årsaker
som konflikter i hjemmet og rusmiddelproblemer.
Oppvekstprogrammet jobber med flere tiltak innen fysisk
og psykisk helse, og innen rusforebygging. Vi tror fullt
og fast på at kombinasjonen av disse tiltakene vil virke
positivt på andelen som gjennomfører videregående.
Daglig fysisk aktivitet i skolen er en satsingen hvor
vi har som mål at flest mulig elever skal ha 60 minutter
daglig fysisk aktivitet. For å klare dette har vi laget en
verktøykasse som inneholder det skolene trenger for å
kombinere fysisk aktivitet med læring i andre fag. I tillegg
kurser vi de ansatte.
«Gode vaner starter tidlig» er en satsing på fysisk
aktivitet, tur- og friluftsliv og sunt kosthold. Ca. 100
barnehager deltar i satsingen. Barnehagene får kurs og en
utstyrssekk fra oss.
Våre satsinger på psykisk helse dreier seg om en
forsterket skolehelsetjeneste, der Barne- og ungdomspsykiatrisk er ute i de videregående skolene. I tillegg har vi
et eget studium i psykisk helsevern for ansatte i skolen.
I 2016 starter vi opp et tilsvarende studium for
barnehageansatte.

Oppvekstprogrammets handlingsplan sier at det må arbeides for
å heve debutalderen på alkohol i Nord-Trøndelag.
I 2008 (UngHUNT 3) var debutalderen for jenter 14,6 år og for gutter 14,5.
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Forskning viser at bruk av
alkohol og narkotika bør sees
i sammenheng, blant annet
fordi tidlig alkoholdebut øker
risikoen for bruk av narkotika.

Med alkoholinntak øker risikoen for å bli involvert i voldssaker.
4 av 5 voldsutøvere og 2 av 3 voldsoffer er beruset.
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Hva tenker ungdom om RUS?
Ungdommer fra Frosta, Anders Bjøru fra Oppvekstprogrammet, miljøterapeut Camilla Bøkestad, Thea H Kveinå fra Fylkesmannen, Roar Bakken fra Kompetansesenter Rus.

utfordrer spesifikt russepresidenter til å være slike
Prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering samlet
rollemodeller.
representanter fra ungdomsråd, elevråd og
• Psykisk helse som tema én gang per uke på videre-	
russestyre til en samling for å få høre hva de
gående skole med formål: positivitet fremfor
mener om utfordringer i forhold til alkoholselvpisking.
kultur.
• Russeknuter
Her er noen av innspillene de kom med:
• Alkoholbruk er en utfordring. Mange bor på hybel og
drar hjem i helgene, og som følge av det kan det bli
festing i ukedager.
• Hasj og alkohol er de største utfordringene. Ungdom
starter tidlig med alkohol og det knyttes til sosial
aktivitet.
• Det etterlyses flere alternative fritidsaktiviteter og
muligheter slik som paintball, motorcross, diskotek.
• Det er behov for mer faktainformasjon om rusmidler.
• Tidlig debut knyttet til alkohol er en utfordring og
ungdommen tenkte løsningen ligger i foreldrenes
grensesetting.
• Gruppepress er en utfordring og det kan forekomme
ufrivillig drikking.
• Viktig med positive rollemodeller blant elevene, de

• Det ble etterlyst alkoholfrie aktiviteter.
• Inkludering versus utestenging. Ungdommene
etterlyste tilgjengelighet og raushet både fra voksne
og medelever.
• Festing starter tidlig. Ønsker at unge tidlig får
informasjon om og inviteres til å diskutere alkohol.
Ungdomsrådene må være aktivt med å påvirke til dette.
• Opplevelse av at debutalderen går ned.
• Regelmessig informasjon fra Barne- og ungdomspsykiatrisk. De opplever at du får et sosialt stempel
om du går til psykolog («går du dit har du et problem»)
og at det kan hindre ungdommer fra å benytte seg av tilbudet.
• Det må jobbes med å skape trygghet til å ta egne valg.
Det er viktig å bygge fellesskap.
• Er det ok å være med uten å drikke, eller blir du
ekskludert?

Er det ok å være med uten å drikke, eller blir du ekskludert?
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Årlig registreres det 6 000 sykehusinnleggelser
med akutt alkoholforgiftning.

Alkoholens virkninger
Alkohol tas opp i blodet via magesekken og
tynntarmen og påvirker sentralnervesystemet.
Dersom du drikker på tom mage blir alkoholen
tatt opp raskere, og konsentrasjonen av
alkohol i blodet blir større. Alkohol kan også
påvirke effekten av en rekke legemidler og
rusmidler, og hvordan kroppen reagerer på
disse.
Med økende promille blir du blant annet ustø, trøtt og
sløv. Ved svært høy promille kan pustesenteret i hjernen
lammes. En alkoholkonsentrasjon omkring 3 promille eller
høyere kan være dødelig. Årlig registreres det 6 000 sykehusinnleggelser med akutt alkoholforgiftning i Norge.
Alkoholen påvirker hjernecellene og overføringen av
signaler mellom hjernecellene på en rekke forskjellige
måter. Hvordan alkoholen påvirker deg endres med hvor
mye alkohol du har i blodet.
Som tommelfingerregel gjelder:
• Opp mot og omkring 0,5 promille:
Du føler deg lett påvirket.
• Mellom 0,5 og 1 promille:
Du blir mer kritikkløs og risikovillig.
• Over 1 promille:
Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og
kontroll med bevegelser forverres. Du blir trøtt og sløv og
kan bli kvalm.
• Over 1,5 promille:
De fleste får problemer med hukommelsen.
Hukommelsesproblemene øker med stigende promille.
• Svært høy promille:
Bevisstheten nedsettes og du kan bli bevisstløs. Puste

18

senteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Høy
promille kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis
du samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler,
smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre
medikamenter som har sløvende eller dempende virkning
på hjernen.
Ulik toleranse for alkohol
Mange lurer på hvilke virkninger du får ved ulike promillenivå. Det er vanskelig å svare eksakt på dette, fordi det
er store individuelle forskjeller. Forventninger til hva alkoholinntaket skal medføre vil også påvirke vår opplevelse
av påvirkningen.
Er du vant til å drikke deg til et gitt beruselsesnivå,
kan du utvikle en toleranse. Dette vil si at virkningene bli
mindre når du har gjentatt dette drikkemønsteret svært
mange ganger med jevne mellomrom. Er du påvirket i
mer enn 3–5 timer sammenhengende kan kan toleranse
gjøre at du føler deg mindre påvirket selv om promillen er
like høy.
Rusopplevelsen og alkoholens mer objektive effekter
på hjernen vil alltid avhenge av tilstanden i hjernen, vår
genetiske bakgrunn og de fysiske og psykiske påvirkninger
vi er og har vært utsatt for.
Slik blir du edru
Kroppen kvitter seg med alkohol ved å forbrenne den i
leveren. Straks den første alkoholen er blitt absorbert og
passerer leveren, starter alkoholforbrenningen. Alkoholforbrenningen foregår med konstant hastighet.
Verken promillenivå, badstuopphold, mosjon,
kaffe, legemidler eller kjemiske vidunderkurer kan øke
forbrenningshastigheten.
Kilde: Helsdirektoratet.no

Ved svært høy promille kan pustesenteret i hjernen lammes.
En alkoholkonsentrasjon omkring 3 promille
eller høyere kan være dødelig.
19

40% av unge kvinner
føler at det er utrygt i
sentrum om kvelden
i helgen.

Det er dørvaktenes og bartendernes oppgave å vurdere formen til de som er ute på byen. Barpersonalet vurderer
dette ut fra hvordan du oppfører deg, og ikke ut fra hvor høy promille du har.
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Seks av ti unge har opplevd
ubehagelige situasjoner
med fulle folk på utesteder
I en fersk undersøkelse Helsedirektoratet har
gjennomført oppgir 64 prosent i den yngste
aldersgruppen (18–29 år) at de har opplevd
ubehagelige situasjoner på et skjenkested
fordi folk har vært for fulle. Mange føler seg
utrygge, og undersøkelsen viser en tydelig
kjønnsforskjell. Så mye som 40 prosent av
unge kvinner føler at det er utrygt i sentrum
om kvelden i helgene. Flere ville gått ut oftere
om det var mindre fyll og vold ute på byen.
Undersøkelsen viser at det stor oppslutning om skjenke
reglene. De fleste er enige i at fulle folk både skal nektes
inngang og alkoholservering, og mange er enige i at fulle
folk skal bortvises.
Mange har også opplevd selv eller sett andre bli
nektet inngang fordi de var for fulle. Nesten 80 prosent
har sett noen bli nektet inngang på et utested, og 24
prosent har selv blitt nektet inngang. Spesielt vanlig er
dette hos unge menn, hvor hele 33 prosent har opplevd
å bli stoppet i døren, mens kun 15 prosent av unge
kvinner har blitt stoppet. 27 prosent av unge menn har
også blitt nektet servering, nesten tre ganger så mange
som unge kvinner.
Det er dørvaktenes og bartenderens oppgave å
vurdere formen til de som er ute på byen. Barpersonalet
vurderer dette ut fra hvordan du oppfører deg, og ikke
ut fra hvor høy promille du har.
For å gjøre det lettere å overholde skjenkereglene
har vi utviklet Alkoholskalaen (helsenorge.no) som viser
ulike grader av alkoholpåvirkning, fra edru til bevisstløs.
Å være åpenbart påvirket kan kjennetegnes med at man
snakker utydelig, er høyrøstet og slepphendt, og har
problemer med å gå rett. Er du åpenbart påvirket skal du
nektes inngang og alkoholservering.
Kilde: Helsedirektoratet.no

EDRU
LETT PÅVIRKET
ÅPENBART
PÅVIRKET

KRAFTIG
PÅVIRKET
BEVISSTLØS

Kort om skjenkeloven:
Dørvakter og serveringspersonale vurderer
gjestene etter oppførsel. Dersom en gjest
oppfattes å være åpenbart påvirket, skal ved
kommende nektes adgang til stedet og alkoholservering. Dette gjelder også personer som
er åpenbart påvirket av andre rusmidler enn
alkohol.
I alkoholskalaen, som er et verktøy for personalet
for å gjøre denne vurderingen enklere, skiller
man mellom edru, lett påvirket, åpenbart
påvirket, kraftig påvirket og bevisstløs.
En åpenbart påvirket person kjennetegnes
av uoppmerksomhet, vanskeligheter med å feste
blikket, utydelig tale, problemer med å gå rett
og slepphendthet. Personen er ofte høyrøstet og
kan virke forstyrrende på andre gjester.
Dersom en gjest er så påvirket at vedkommende
har problemer med å ta vare på seg selv, har
skjenkestedet et ansvar for at gjesten får nød
vendig bistand, og ikke overlates til seg selv.
Alle utesteder er pålagt å føre alkoholfrie
alternativer. Hvilke alternativer de tilbyr vil
variere fra sted til sted, og kan f.eks. være alkoholfrie varianter av øl og vin, fruktmost, cider osv.
Kilder: Helsedirektoratet, Alkoholloven og alkoholforskriften
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Bilde av han som Thea snakket om som har vært
ansvarlig for innhenting av data...

For å unngå akutte skader som vold og ulykker,
har Ansvarlig alkholhåndtering i Nord-Trøndelag satt
fokus på informasjon til russen og deres foreldre.
Ingen ønsker at russefeiringen bidrar til at noen blir
skadet på grunn av alkohol.

Informasjon til russeforeldre
POSITIV RUSSETID
For at russetiden skal bli en positiv tid for ungdommen
din er det viktig at du gir støtte og omsorg, men også
tydelige grenser. Russetiden kan bety mye aktivitet og
moro, lite søvn, uregelmessig spising, mye alkohol og
nedsatt motstandskraft for ungdommene.
Det er viktig at du snakker med russen din om alkohol, og at du setter tydelige grenser for hva du tillater og
hva du mener er uakseptabelt. Klare grenser hjelper ungdom til å stå imot gruppepress. Når andre prøver å overtale, kan det være en hjelp å kunne skylde på “idiotiske
foreldre” og “dumme regler”.
Ungdom som vet at foreldrene misliker at de drikker
alkohol, drikker mindre. I tillegg kan det være greit å se
sammen på knutereglene. Hvor går grensen for hva din
ungdom synes er ok?
Snakk med russen din om at fest er mulig også uten
alkohol.
ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING
Gjennom prosjektet ansvarlig alkoholhåndtering jobber vi
aktivt for å få ungdom i Nord-Trøndelag til å bruke mindre
alkohol. Aldersgrenser, salgs- og skjenkebestemmelser,
vinmonopolordningen og avgifter er viktige strategier
for å begrense alkoholskader blant ungdom. Men den
viktigste jobben gjøres hjemme. Som forelder har du en
helt sentral rolle og kan være med på å utsette debut
alderen og begrense alkoholbruken og dermed skadene
til barna dine.

Klare grenser hjelper ungdom til å stå
imot gruppepress.
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Her er noen tips om hvordan du
som forelder kan påvirke russens
forhold til alkohol:
BRY DEG
Foreldre er viktige forebyggere. Når ungdommen
din er russ kan det være lurt å ha en samtale
rundt alkohol og hva du synes er greit og ikke.
Snakk om hva det vil si å være en god venn, og
det å ta vare på hverandre. Snakk om innetider
og at det er viktig for deg som forelder at du vet
hvor russen oppholder seg. Gjør en avtale om at
mobiltelefonen skal være på, og still deg til
disposisjon for henting. Slike grenser er et
uttrykk for at du bryr deg.
BLI GJERNE UPOPULÆR
Livet er ikke en popularitetskonkurranse. Sett
klare grenser og “stå i det” selv om det kommer
høylytte protester fra ungdommen. Ved å sette
grenser viser du at du er til å stole på.
SNAKK MED ANDRE RUSSEFORELDRE
Sjekk med andre foreldre. Snakk sammen.
Skap foreldrenettverk hvor dere tar vare på
hverandres russ. Gjør ungdommen klar over
at dere har dialog.
HA EN ÅPEN DIALOG
Vi ønsker alle det beste for barna våre. Ikke minst
ønsker vi å forstå hva som foregår inne i hodene
deres. Vær tilstede. Vær nysgjerrig. Still ungdommen åpne spørsmål slik at de kan fortelle dere
hva som skjer. De viktigste samtalene starter
gjerne tilfeldig, med et tema som tilsynelatende
er uviktig.

Tips til deg som er
SØVN
Den som sover godt får mer overskudd. Lite søvn kan
føre til at man lettere blir irritert og sint. Tretthet og
uoppmerksomhet øker sjansen for skader.
MAT OG DRIKKE
Regelmessige måltider er viktig i russetiden. Vi oppfordrer
russen til å drikke nok vann og at de ikke skal feste på
tom mage. Det er lurt å sørge for at det alltid er tilgang
på vann.
ALKOHOL
De fleste ulykkene i russetiden skjer i ruspåvirket tilstand. Alkohol finnes i alle kroppens celler 20 minutter
etter inntak. Raskt inntak av mye alkohol kan gi ukontrollerbare rustopper. Alkohol er dødelig i store doser og
det finnes ingen motgift.
I påvirket tilstand blir man mer likegyldig og kan lettere
miste kontrollen slik at man utsetter seg selv for vanskelige eller farlige situasjoner. Vi oppfordrer russen til å
ikke drikke mer enn at de klarer å ta gode avgjørelser, og
unngå å drikke noe de ikke vet hva er. Ta vare på hverandre.
SKADER/UHELL
Dersom uhellet skulle være ute er det en god ide å ha
nødnumrene lett tilgjengelig. I tillegg kan det være greit
å ha et lite skrin med enkelt førstehjelpsutstyr; plaster,
støttebandasje og lignende. Kanskje det er lurt å ha
noen kondomer tilgjengelig også.

RUSS
SYKDOM
Søvnmangel, uregelmessig spising og mye festing med
høyt alkoholforbruk svekker immunforsvaret. Tett
samvær med andre, sår hals på grunn av mye synging,
skriking, deling av flasker og aktiv eller passiv røyking
øker smittefaren. Summen av dette gjør dere utsatt for
sykdom i russetiden.
MENINGITT/HJERNEHINNEBETENNELSE skyldes meningokokkbakterier og spres gjennom dråpesmitte. Bakteriene kan formere seg i blodet og skade viktige organer.
Symptomer på hjernehinnebetennelse er feber med
frysninger, hodepine, kvalme og oppkast, slapphet og
medtatthet, rødprikkete utslett, stiv nakk og nedsatt
bevissthet.
MONONUKLEOSE/KYSSESYKE er en virussykdom som
oftest rammer barn og unge, og smitter gjennom
dråpesmitte. Symptomer på kyssesyke er slapphet,
feber, øyelokkhevelse, halsbetennelse og forstørrede
lymfekjertler spesielt på halsen.
Den beste måten å forebygge sykdom er å ta seg tid til å
sove, spise, unngå å dele flaske og sigaretter, kysse bare
kjæresten :-) og å holde deg varm.
Med disse enkle tipsene ønsker vi at dere har en russetid som er fylt med latter og glede, vennskap, samhold, lange, lyse netter, forelskelse, dansing og musikk.
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Hilde Ringard
Juridisk rådgiver serverings-, salgs- og skjenkesaker, Trondheim kommune

På alle arrangementer hvor det selges alkohol
kreves det skjenkebevilling. Uten unntak.

FEST PÅ SAMFUNNSHUSET
- hvilke regler gjelder?
Det arrangeres fester, bursdager, bryllup og
konserter hvor det drikkes alkohol i alle typer
lokaler, og det oppstår ofte spørsmål om man
trenger å søke om skjenkebevilling eller ikke.
Er det så enkelt som at man unngår bevillings
plikten dersom man åpner for at gjestene kan
ha medbrakt alkohol eller d
 ersom man ikke
tar betalt for alkoholen som serveres? Hva
med såkalte ”lukkede selskaper”, slipper de
unna bevillingsplikten?
På alle arrangementer hvor det selges alkohol kreves
det alltid skjenkebevilling. Med salg menes blant annet
direkte betaling, kjøp av bonger på forhånd, påmeldingsavgift som dekker alkohol. Dersom arrangementet er
bevillingspliktig er det ikke tillatt med medbrakt alkohol.
I følge alkoholloven krever all servering av alkohol mot
vederlag skjenkebevilling, mens servering uten vederlag kan skje uten bevilling. Alkoholloven § 8-9 fastsetter
imidlertid at det for enkelte typer lokaler kreves bevilling,
uavhengig om serveringen skal skje ved vederlag eller
ikke. I de fleste tilfeller vil det derfor være lokalet som
avgjøre om arrangementet er bevillingspliktig eller ikke.
I følge alkoholloven vil drikking i forsamlingslokaler
eller andre felleslokaler, eksempelvis samfunnshus,
klubbhus eid av foreninger eller organisasjoner, andre
lokaler eid av private eller bedrifter og liknende, kreve
skjenkebevilling. Et hvert lokale som kan leies eller lånes
er å regne som ”offentlig” i henhold til alkoholloven.
Bakgrunnen for bevillingsplikten på slike steder er at det
ikke skal drikkes alkohol på steder hvor allmennheten kan
ferdes, uten at arrangementet underlegges den kontroll
som følger av bevillingssystemet.
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Som hovedregel er det derfor ikke tillatt å drikke eller
servere alkohol på samfunns- eller klubbhuset uten at det
foreligger skjenkebevilling for det. Bestemmelsen inneholder imidlertid to unntak fra bevillingsplikten (kun for
arrangementer hvor det ikke skal selges alkohol):
1. Når eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til
eget bruk til sluttet selskap.
2. Når lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en
enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, og utleier for
øvrig ikke står for andre deler av arrangementet.
Felles for de to unntakene er at selskapet må være
”sluttet”. Dette er et meget snevert unntak som er ment
å fange opp selskaper av privat karakter, hvor privat
personer ønsker å ha selskapet i leide lokaler istedenfor
i hjemmet, og hvor det på forhånd er en bestemt krets
av mennesker som skal delta. Bryllup og konfirmasjoner
er de klareste tilfellene, men også bursdagsfeiringer kan
komme inn under begrepet (for eksempel en 50- års
feiring). Et annet eksempel kan være dersom styret for et
idrettslag bruker klubbhuset til en styremiddag hvor det
drikkes alkohol. Forutsetningen er at det kun er styrets
medlemmer som deltar, og ikke partnere eller andre
inviterte.
Typiske tilfeller som ikke faller inn under begrepet
”sluttet selskap” er arrangementer hvor innbydelse
eksempelvis gis via en lukket facebookgruppe, eller hvor
man skriver seg på en liste på forhånd, jf. rettspraksis. Det
samme gjelder for bygdedans o.l. som er åpent for alle.
Det er politiets oppgave å kontrollere at det ikke
drikkes eller serveres alkohol på arrangementer hvor det
ikke er tildelt skjenkebevilling. Ulovlig drikking på slike
arrangementer er straffbart.

Krisetelefon for
barn/ungdom 116 111 (gratis)
Mange opplever vold, slag, overgrep og mye
alkohol hjemme. Det skal ikke være sånn –
du skal ikke holde det for deg selv. Den er
åpen når barneverntjenestenes kontorer er
stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00
om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste
morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.
Si STOPP og søk hjelp.
SMS 41 71 61 11 tlf. 116111
epost: alarm@116111.no

Mellom 50 000 og 150 000 barn og mellom 50 000
og 100 000 ektefeller/partnere bor sammen med
personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge.
Mer enn 130 000 har i løpet av livet opplevd ulike
negative konsekvenser av foreldres eller partners
alkoholproblemer. Selv om forekomsten av fyll og
beruselse øker med økende alkoholinntak i
befolkningen, forekommer størstedelen av alle
fylleepisoder i blant det store flertallet som ikke har
et svært høyt konsum eller alkoholproblem. Dersom
et av ti barn i Nord-Trøndelag har det utrivelig og
utrygt fordi foreldrene drikker for mye alkohol, så
er det et problem vi må ta på alvor. Kanskje bør du
la være å drikke den ølen eller det vinglasset du har
lyst på når barn er til stede - for sikkerhets skyld?
Det kan hende du er en del av problemet uten at du
vet om det selv, enten fordi du selv blir beruset før
du vet det, eller fordi du bidrar til å legitimere andre
familiemedlemmers alkoholkonsum. Sannsynligheten for at ungdommer drikker øker hvis minst et
familiemedlem drikker hver uke.
Å se en av foreldrene beruset øker risikoen for at
man vil drikke for mye i voksen alder selv.
At foreldrene drikker seg beruset, kan være belastende for barn. Det gjelder også enkeltstående
episoder. Jo oftere foreldrene viser seg beruset,
desto større grunn er det til å tro at dette belaster
oppvekstsituasjonen.
Barn som vokser opp med foreldre som misbruker
alkohol, har større risiko for å erfare traumer og
vanskelige livshendelser.
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Antall skjenkebevillinger
har økt betydelig i fylket,
fra 65 i 1980
til 195 i 2012.

24 prosent mente det var for vanskelig å kjøpe alkohol i 2005.
I 2012 hadde tallet sunket til 15 prosent.
SIRIUS
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Endringer i regelverket for
åOVERSKRIFT
sikre et tryggere
OVERSKRIFT
uteliv
overskrift overskrift
Prikktildelingssystem, kunnskapskrav til kontrollører og
flere kontrollører er noen av de nye endringene som
trådte i kraft fra 1. januar 2016. Til sammen skal
disse sikre et tryggere uteliv.
Januar 2016 trådte nye regler om prikktildeling i kraft,
og kommunene vil da være forpliktet til å tildele salgsog skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd. Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til
en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i
én uke. Formålet med ordningen er å bedre salgs- og
skjenkestedenes etterlevelse av regelverket og forenkle
saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen.
Samtidig skal systemet skape større grad av likhet og
forutsigbarhet for bevillingshaverne, uavhengig av hvilken
kommune de driver næringsvirksomhet i.
Helsedirektoratet har samtidig utviklet flere nye verktøy
som skal bidra til at det blir enklere for bransjen å oppfylle kravene, blant annet e-læringskurs for ansatte og
internkontrollguide.
Nye krav til kontrollører og kontroll av
skjenkesteder
Fra 1. januar 2016 stilles det krav om at kontrollører
som skal kontrollere steder med salgs- og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av denne. Dette innebærer
at kontrollører må ha bestått en kunnskapsprøve som
Helsedirektoratet har utarbeidet for kontrollører. Dette
betyr at i løpet av første halvdel av 2016 må alle som skal
utføre kontroll har bestått kunnskapsprøven for
kontrollører.
Samtidig innføres det krav om at kontroll av skjenkesteder
skal gjennomføres med minst to kontrollører. Denne
endringen gjelder kun skjenkekontroll og ikke salgs
kontroll.
Kilde: Helsedirektoratet.no
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Opprettelse av regionale
Ansvarlig alkoholhåndteringsnettverk
i fylket

For å styrke innsatsen på ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) i Nord-Trøndelag, har
styringsgruppa vedtatt at det skal opprettes
fem regionale nettverk i fylket.
De regionale nettverkenes ansvar vil være å koordinere
tiltak innenfor sin region, for å bidra til at reduksjon av
alkohol i befolkningen blir en del av folkehelsearbeidet.
Et tiltak vil være gjennomføring av ansvarlig vertskaps
kurs og -samlinger. Kompetansesenter rus - Midt-Norge
(KoRus-Midt) har som et av sine oppdrag å samarbeide
med nettverkene om denne satsningen.
Nettverkene skal være sammensatt slik at de representerer flere sentrale aktører, og at alle kommunene er
representert i de enkelte nettverkene. Tanken bak dette
er at nettverkene skal være godt forankret i ledelsen og
at de «fleste samfunnsstemmer» skal bli hørt. A
 ktuelle
representanter i nettverkene kan være: ordfører, rådmann, saksbehandlere på alkoholloven, helse- og
sosialfaglig kompetanse, folkehelsekoordinatorer og SLTkoordinatorer, Politiet, F ylkeskommunen ved rektorer
på videregående skoler, utelivsbransjen, frivilligheten,
ungdomsgrupper og -råd. Nettverkene utnevner en
kontaktperson som er bindeledd mellom nettverket og
KoRus-Midt. På den måten sikres et tett og godt sam
arbeid og god informasjonsflyt.

Styringsgruppa for AAH-satsningen i
Nord-Trøndelag har som mål at alle
regioner skal opprette nettverk.
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• 	Ytre Namdalen: Leka, Vikna, Nærøy (Bindalen)
• Midtre Namdalen: Namsos, Fosnes, Overhalla,
Namdalseid, Flatanger (Osen og Roan)
• Indre Namdalen: Røyrvik, Lierne, Namsskogan,
Høylandet, Grong
• Inn-Trøndelag og Innherred: Levanger, Verdal, 		
Steinkjer, Inderøy, Verran, Snåsa,
• Værnes: Stjørdal, Meråker, Frosta (Selbu, Tydal)
Som et ledd i opprettelsen av de regionale nettverkene, har prosjektgruppa vært på besøk hos de
fleste k ommunene i fylket. I de fleste kommunene har
prosjektgruppa presentert AAH-satsningen i kommune
styremøtene. Noen ganger i formannskapet eller
aktuelle politiske komiteer.
Ansvarlig vertskapskurs har som mål å øke
kompetansenog bedre samarbeidet på alkohol
håndteringen i lokalsamfunnet/kommunen. Gjennom
styrking av dialog og samarbeid mellom kommune,
bransje og politiet er målet å;
• hindre skjenking til mindreårige og åpenbart
påvirkede personer
• redusere rusrelatert vold og ulykker
• styrke kontrollen
Kurset bygger på erfaringer fra flere store byer i Norge,
hvor kurset har et kjerneinnhold og lengden er en til to
hele dagskurs. Mindre kommuner har erfaringer med
å møte bransjen noen timer to ganger i året. Dette
er samlinger som over tid er innom kjerneinnholdet
for ansvarlig vertskapskursene. Felles for alle kursene
og samlingene, er at de for det første styrker sam
handlingen og dialogen mellom kommune, bransje og

De fleste kommunene
i Nord-Trøndelag har fått
informasjon om
Ansvarlig alkoholhåndtering
gjennom presentasjon
i kommunestyre eller
formannskapet

Seks av ti unge har opplevd
ubehagelige situasjoner med
fulle folk på utesteder
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politi. Representant fra kontrollselskap er også med på
disse kursene/samlingene. For det andre gir disse
variantene muligheter for lokale tilpasninger, som er
av stor betydning for mindre kommuner. KoRus vil
samarbeide med nettverkene om planlegging og
gjennomføring av kursene og samlingene.
Kjerneinnholdet i ansvarlig vertskapskurs:
• Alkoholens rolle i samfunnet
• Alkoholens egenskaper og virkning
• Alkoholloven og sentrale skjenkebestemmelser
• Overskjenking og definisjon av “åpenbart påvirket”
• Samarbeid/dialog mellom kommune, politi og
skjenkestedene
• Utelivsrelaterte narkotikaproblemer
• Kommunikasjon
• Prøve og evaluering

Dato

Tidspunkt

Kommune

26.01

18.00 – 19.00

Meråker

27.01

18.30

Frosta

28.01

17.00

Levanger

29.01

19.00 – 20.00

Snåsa

29.01

09.00 – 10.00

Verdal

05.02

12.00 – 13.00

Steinkjer

17.02

18.00 – 19.00

Namsskogan

26.02

20.00 – 21.00

Verran

04.03

10.00 – 11.00

Osen

19.03

19.30 – 20.30

Høylandet

19.03

12.00

Namdalseid

23.03

09.00 – 10.00

Inderøy

26.03

19.00 – 20.00

Roan

23.04

19.15 – 20.15

Fosnes

26.11

18.00

Vikna

05.05

09.00

Nærøy

29.04

10.30

Leka

29.10

18.00

Flatanger

29.10

16.00

Lierne

08.09

13.00

Stjørdal

29.10

19.00

Namsos
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I fire av fem tilfeller
der ungdom har
brukt hasj har de
drukket alkohol
samtidig.

én av tre unge arbeidstakere oppgir at de har vært beruset på jobb.

30

Stine Ambli Solberg,
leder for hasjavvenningsprogrammet i Nord-Trøndelag

Forskning
tyder på at alkohol kan være
inngangen til ulovlige rusmidler
Hilde Pape har en studie om norske tenåringers vaner
når det gjelder kombinasjonsbruk av hasj og alkohol.
Hun sier det kan tenkes at mange prøver hasj første
gang når de er alkoholberuset.
- Å ha effektive tiltak mot alkohol, kan tenkes å redusere
hasjbruk siden disse rusmidlene ser ut til å følge hverandre
som skyggebilder blant ungdom i Norge, sier Pape.
Man kan ikke sammenligne skadevirkningene til et
lovlig stoff som alkohol og ulovlige stoffer. Om hasj blir
lovlig vil flere bruke det og skadeomfanget øke.
Sammen med kollegene Ingeborg Rossow og Elisabeth
E. Storvoll står Pape bak en norsk undersøkelse som er
offentliggjort i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.
Undersøkelsen avdekker blant annet at:
• 8 prosent av ungdom i alderen 14 til 20 år har forsøkt hasj.
• I fire av fem tilfeller der ungdom har brukt hasj har de
drukket alkohol samtidig.
Det er første gang at norske forskere ser på kombina
sjonen av disse to rusmidlene. Også internasjonalt er
forskningen på dette feltet høyst begrenset.
- Det vi vet fra internasjonal forskning er at denne
kombinasjonen er minst dobbelt så farlig som hasj
alene, sier Pape.
Hasjavvenning Nord-Trøndelag har som hovedmål å hjelpe og legge til rette for at ungdommer og
voksne skal bli kvitt cannabismisbruk samt å forebygge
at ungdom skal utvikle cannabismisbruk.
Om våre tiltak: Vi kan tilby ulike kurs og programmer
både på individ- og organisasjonsnivå. På individnivå
benytter vi oss av metoden som er utarbeidet av den
svenske psykologen Thomas Lundqvist, HAP (hasj

avvenningsprogrammet). Metoden tar utgangspunkt i
de fasene brukeren gjennomgår når han/hun slutter å
røyke cannabis og teknikker som kompenserer for svikt
av kognitive funksjoner. Tilbudet er for deg som vil ha
hjelp med å slutte med hasj eller marihuana. Vi gir også
råd og veiledning til bekymrete pårørende.
Bevisstgjøringssamtaler: 3-4 samtaler med
ungdom. Målet er bevisstgjøring omkring eget bruk og
refleksjon over konsekvenser. Målgruppen er ungdom
som er i risiko for å utvikle en avhengighet knyttet til
cannabis. Pårørende trekkes inn i samtalene.
Individuelt hasjavvenningsprogram: Programmet er individuelt tilpasset og følger fasene brukeren
gjennomgår når han/hun slutter med cannabis. Oppfølgingen går over 15 samtaler med møter 1-2 ganger.
i uken, det vil si oppfølging i 2-3 måneder. Fokus er å
forebygge tilbakefall, og det legges til rette for å få ungdommen ut i en type aktivitet.
Bevisstgjøringskurs i fengsel: Målgruppen er
innsatte i Verdal fengsel. Målet er en bevisstgjøring i
forholdt til eget cannabisbruk og muligheter for endring.
Ingen aldersbegrensning, grupper fra 5-8 deltakere.
8 samlinger av 2 timer over 4 uker.
Kortprogram: Kortprogram er undervisning for ung
dommer og foreldre på skole eller til ungdom hvor det
er bekymring rundt cannabisbruk. Det gis opplysninger
om faktakunnskap om cannabis og konsekvenser av
bruk. Det legges til rette for pårørendesamarbeid i form
av foreldremøter og kontaktnettverk.
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ELDRE DRIKKER MER
Alkoholvanene til den eldre delen av
befolkningen har endret seg.
Alkoholforbruket totalt har økt
betraktelig i Norge de siste årene,
og den største økningen ses blant
middelaldrende kvinner og menn
over 50 år. Denne aldersgruppa har
nesten doblet sitt forbruk fra 95/96
til 06/08, i følge Helseundersøkelsen
i Nord-Trøndelag, HUNT3.
(Bruk av alkohol og medikamenter blant eldre (60+) i
Norge. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag,
rapport 2012).

ALKOHOL OG KREFT
Det har i de siste årene stadig kommet
forskning som ser på sammenhengen
mellom kreft og alkoholbruk, særlig
brystkreft hos kvinner.
«Forbindelsen mellom alkohol og
kreft ble påvist i 1987, og nær 25 år
senere er folks oppmerksomhet om
denne alarmerende lav. Der er «ingen
tvil» om at alkohol kan forårsake kreft
i munnhulen, svelget, strupehodet,
spiserøret, lever, endetarm/tarm og
bryst».

ALKOHOL OG SØVNVANSKER
Alkoholen gir raskere innsoving, men
forringer søvnkvaliteten. Ved høyere
konsum vil alkohol kunne føre til mer
permanente søvnvansker og etterspørsel etter medikamenter for å
sovne.
SKRUMPLEVER
Høykonsum av alkohol kan føre til
skrumplever. Vi vet også at alkohol
medfører større risiko for blødninger, sårdannelser og skade på
mage og tarm.

(European Alcohol Policy Alliance warmly welcomes
the New European Code Against Cancer Brussel 14.
oktober 2014).

Eldre og klokere
		 - hva med alkohol?
Aldringsprosessen fører til at eldre tåler
alkohol dårligere enn yngre mennesker.
Alkohol brytes saktere ned enn tidligere og
effekten er sterkere og varer lengre. Dette fører
til en større belastning på kroppen og hjernen.
Det er flere forhold som spiller inn, men primært er det
mindre væske i kroppen som gjør at alkoholprosenten
blir høyere når en bruker samme mengde alkohol som
tidligere. Videre svekkes kroppens organer
med alderen slik at alkohol fører
til en større belastning og
dermed blir en mer sårbar
for påvirkning fra alkohol.
Bruk av medikamenter
At eldre drikker mer
vil ytterligere øke
alkohol enn før og at flere
risikoen for at alkohol
drikker risikofylt eller
kan virke negativt inn
problematisk er
på de eldres helse.
bekymringsfullt.
At eldre drikker
mer alkohol enn før og
at flere drikker risikofylt
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eller problematisk er bekymringsfylt. Det er grunn til å tro
at når dagens 50-60-åringer blir eldre får vi en ytterligere
økning av konsumet i forhold til det vi ser i dag i de eldste
aldersgruppene.
De to klareste tendensene i befolkningens bruk av
alkohol er at ungdom drikker mindre, og personer over 50
år drikker mer enn tidligere. Videre har kvinner over 50
økt sin drikking betraktelig.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har
i de to siste undersøkelsene i 1995-1997 (HUNT 2) og i
2006–2008 (HUNT 3) stilt mange spørsmål om alkoholbruk i den eldre befolkning (Støver et.al 2012).
Her ser man at det i aldersgruppen 50-70+ for begge
kjønn er en sterk økning i alkoholforbruket. På 10 år
har aldersgruppen 50-70+ år økt alkoholkonsumet med
omtrent 50 prosent.
For kvinnens del er det i første rekke drikking av vin
som kan forklare den sterke økningen hos middelaldrende
og eldre.
Kilde: Helsdirektoratet.no

De to klareste
tendensene i
befolkningens bruk av
alkohol er at ungdom
drikker mindre, og
personer over 50 år
drikker mer enn
tidligere.

HVORFOR BØR SPESIELT ELDRE
HA ET BEVISST FORHOLD TIL
BRUK AV ALKOHOL?
• Effekter av problematisk alkoholbruk tolkes ofte som rene alderssymptomer.
• Koordinasjon, balanse og hukommelse kan forverres eller svekkes noe som også kan føre til fallskader,
forvirring og vansker med å håndtere daglige rutiner.
NEGATIVE HELSE-EFFEKTER:
• Høyt blodtrykk
• Symptomer på dårlig hjerte
• Diaré og inkontinens
• Dårlig ernæring, lite matinntak
• Dårlig gangfunksjon på grunn av
nedsatt muskelstyrke
• Nervebetennelse i beina
• Hyppige fall med brudd og andre
skader
• Depresjon, nedtrykthet
• Søvnproblemer
• Nedsatt sexlyst
• Forvirring
• Demens
• Uventede reaksjoner på medisinbruk
• Belastning for pårørerende

HVORDAN PÅVIRKES HELSEN AV
ALKOHOL I KOMBINASJON MED
LEGEMIDLER?
Mange legemidler er uheldige i
kombinasjon med alkohol. Lege
midlet kan få en svakere virkning,
eller risikoen for alvorlige bivirkninger kan øke. Som for eksempel
blødningstendens, blodtrykksfall
og økt belastning på hjertet. Noen
legemidler forsterker alkoholens rusvirkning, og er direkte farlig sammen
med inntak av alkohol. Dette gjelder
balnt annet beroligende midler,
sovemidler og sterke smertestillende
midler. Bruk av alkohol sammen
med disse legemidlene øker faren
for reduserte kognitive funksjoner,
pustevansker, svimmelhet, ustøhet
og fall.
Det er viktig at alkohol sees i
sammenheng med helhetlig livskvalitet. Hva vi spiser og hva vi
drikker har stor betydning for
helsen.

GODE MULIGHETER FOR
BEDRING
Ved å sette ned alkhoholforbruket,
vil det straks vise seg en bedring
av helsen og noen symptomer vil
forsvinne helt. Snakk gjerne med
venner, familie eller helsepersonell
som hjemmesykepleier/lege om
temaet.
HELSEFORDELER:
• Bedre form og mer lyst til 		
aktiviteter
• Større selvtillit, kjenner seg mer
attraktiv
• Hud og hår ser friskere ut
• Blir mindre irritert, mindre
agressiv
• Blir mindre nedstemt
• Personlig hygiene blir bedre
• Tenker klarere
• Får mer tålmodighet
• Seksuallivet kan bli bedre
• Oppfatter mer av livet rundt seg
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kommunepolitikarane
Kommunestyret har det politiske ansvaret for
det rusførebyggjande arbeidet i kommunen.
Utvalet/komiteen som arbeider med helse,
har ansvar for folkehelse og rusførebygging.
Utval som arbeider med velferd, barn/unge
eller oppvekst/levekår, er òg relevante for det
rusførebyggjande arbeidet. Kommunestyret
utarbeider alkoholpolitiske handlingsplanar,
vedtek sals- og skjenkjetider, gir sals- og
skjenkjeløyve, avgjer sanksjonar ved brot på
alkohollova/skjenkjeretten og løyver pengar
til mellom anna kontrolltiltak, ungdomstiltak,
førebygging og behandlingstilbod.

kommuneadministrasjonen
Helse- og sosialetaten og andre etatar for
område som ungdom, familie, levekår, skule og/
eller utdanning (t.d. skulehelsetenesta, barnevern, sosialkontor m.m.) spelar ei viktig rolle i
det daglege rusførebyggjande arbeidet. Fleire
kommunar har rusmiddelførebyggjande koordinatorar eller SLT-koordinatorar (Samordning av
Lokale kriminalitetsførebyggjande Tiltak).

skulen
Rektor er ansvarleg for utføringa
av førebyggingstiltaka i skulen.
Sosiallæraren er ein viktig deltakar
i skulens førebyggingsopplegg og
kontaktpunkt for elevar som er
utsette for konsekvensane av sin
eigen eller andres rusmisbruk.
FAU-ane arrangerer foreldremøte,
der rusmiddelbruk kan vere aktuelt
som tema.

frivillige
organisasjonar og miljø

Helsestasjonen og helsesystera
Helsestasjonen driv førebyggjande
helsearbeid og har godt høve til
å ta opp spørsmål om rusmiddelbruk med dei besøkjande og spreie
informasjon.

Ruspolitiske organisasjonar og
barne- og ungdomsorganisasjonar
arbeider med å påverke kommunens politikk og med å skape tilbod
innan det rusførebyggjande feltet.
Andre frivillige organisasjonar og
aktivitetar som organiserer barn og
unge (t.d. idrettslag), er viktige arenaer for normdanning i lokalmiljøa.

Lokal rusførebygging

– eit felles samfunnsansvar
det rusførebyggjande arbeidet
i kommunen bør drivast i eit
nært samarbeid mellom mange
aktørar.
Politikarane vi vel, butikken vi handlar
på, skulen som barna våre går på, og
helsestasjonen som tek imot ungdommane våre, er alle blant dei som
er med på å påverke, motverke eller
utvikle det rusførebyggjande arbeidet
i kommunen.

14
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Med den nye folkehelselova
blir ansvaret for folkehelsearbeid
lagt til kommunen og ikkje berre
til helsetenesta i kommunen.
Folkehelse skal inn som eit
perspektiv i alle sektorar som påverkar helsa, med auka fokus på
førebygging og tidlegare behandling. Rusførebyggjande arbeid er
viktig i denne samanhengen.
Alkohollova gir kommunane
stort høve til å påverke kva

slags alkoholpolitikk dei ønskjer
for sin kommune. Med det kommunale skjenkjerettssystemet
er det hovudsakleg dei lokale
politiske organa som bestemmer kor tilgjengeleg alkohol blir
for forbrukarane.
 Herfinndueioversiktover
nokre av dei mest sentrale
aktørane for rusførebyggjande
arbeid i kommunen.

fylkesmannen (fM)
Fylkesmannen har ansvar for å følgje opp
vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og
regjeringa. FM legg til rette for arbeidet til kommunestyret og er ansvarleg for arbeidet til administrasjonen. Hos fylkesmannen har rusrådgivaren ansvar for arbeidet med rusførebygging.

kompetansesenter for rus
Pålandsbasisfinstdetsjuregionalekompetansesenter som mellom anna skal stimulere til
å utvikle gode rusførebyggjande tiltak i ”sine”
kommunar og arbeide med kompetanseutvikling i rus- og misbruksspørsmål i kommunane
og i spesialisthelsetenesta.

Legane
Leganemøterdeiflesteav
innbyggjarane i kommunen og har
eit unikt høve til å ta opp spørsmål
og dele informasjon om rusmiddelog alkoholbruk med den enkelte
pasienten.

ungdomsråd

Politiet

Deiflestekommunanehar
barne- eller ungdomsråd.
Desse legg til rette arenaer for
møte med barna og ungdommane i kommunen, og
samarbeider med elevråda,
barne- og ungdomsorganisasjonane, ungdomsklubbane
og idrettsråda.

Politiet tek aktivt del i det førebyggjande arbeidet i kommunen. Politiet
er ansvarleg for å overhalde alkoholog narkotikalovgivinga og kan vere
ein alliansepartnar i kontrollarbeidet
med sals- og skjenkjestadene. Dei
flestekommunaneharpolitirådsom
har til føremål å styrkje det lokale
samarbeidet mellom politiet og
lokalsamfunnet.

Lokale medium
Lokale medium kan setje saker på
dagsordenen og ha stor påverknadskraft i nærmiljøet. Media kan
bidra til å spreie informasjon og vere
viktig i det haldningsskapande arbeidet.

utekontakt
Mange kommunar har folk ute på
gatene som har som oppgåve å
kome i kontakt med menneske
som slit med rusproblem, ha ein
førebyggjande effekt ved å vere til
stades i gatebiletet eller har andre
rusførebyggjande oppgåver. Utekontaktens innsikt i kommunens
utfordringar kan vere relevant i
planlegginga av det rusførebyggjande arbeidet.

næringsliv
Stader som sel og serverer alkohol,
er ansvarlege for å følgje alkohollova.
Sals- og skjenkjenæringa sitt ansvar
er mellom anna å syte for at sal og
skjenking av alkohol går føre seg på
ein forsvarleg måte og i tråd med
lova. (Sjå s. 24–25).
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Visste du at
25% av de trafikkdrepte er
påvirket av alkohol?

Fart og rus dreper!
Det er når kjøreforholdene er best at flest
forulykker, og det skjer i helgene. Tallene viser
at 60 prosent av alle ulykker skjer lørdag og
søndag, og at de fleste ulykkene skjer i tettbygde strøk. Tallene viser også at det nesten
utelukkende er unge menn som skader seg og
blir drept i rusrelaterte ulykker.
Av alle skadde og drepte er 80 prosent i aldersgruppen
15-34 år, og ulykkene fordeler seg jevnt mellom gruppen
15-24 år og gruppen 25-34 år. Ulykkene består hovedsakelig av utforkjøringer og møteulykker.
En sjuårig strafferegisterbasert prospektiv undersøkelse viste at 28 prosent av de som var pågrepet for
bilkjøring i alkoholpåvirket tilstand ble pågrepet på nytt.
Det som sterkest predikerte nye episoder var tidligere
arrestasjoner for ruspåvirket bilkjøring, og å være mann
og under 36 år. De fleste nye episodene (21 prosent)
forekom i løpet av det første året etter arrestasjon
(ruskjøringsepisode som medførte pågripelse).
Som offentlige etater har Statens Vegvesen,
Politimesteren i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag et felles ansvar for trafikksikkerheten.
Alle skal vi forebygge og kontrollere. Ulykkesstatistikken
viser oss med tydelighet at vi må gjøre noe.
Økt kontrollfokus
Kontroller på veiene og politiets synlighet i trafikkbildet
er viktig for å forebygge og forhindre ulykker, og ledelsen i politiet er tydelig på at dette har høy prioritet.
Vi vet at kontroller alene ikke nok, og man derfor må
være bevisst på det holdningsskapende arbeidet. Det er
nulltoleranse for ruspåvirket kjøring. Gjentatte ordensforstyrrelser i ruspåvirket tilstand kan dessuten medføre
sperrefrist for oppkjøring første gang, eller en vurdering
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av om det er grunnlag for å tilbakekalle føreretten på
grunn av rusproblemer.
Ansvarlig alkoholhåndtering
Gjennom Ansvarlig alkoholhåndtering er både Fylkesmannen og politiet involvert i det rusforebyggende
arbeidet i Nord-Trøndelag. Formålet med ansvarlig alkoholhåndtering er å forhindre overskjenking av alkohol og
å heve debutalderen. Vi ser at kommunens forvaltning
av alkoholloven er et viktig virkemiddel for å begrense
alkoholrelaterte skader og ulykker, herunder rusrelatert
kjøring.
Politiet er derfor i tett dialog med skjenkesteder,
festivaler og ulike arrangementer for å bevisstgjøre disse
om sitt ansvar for ansvarlig alkoholhåndtering. Dette
har også stor betydning for trafikksikkerhetsarbeidet.
Ruspåvirkning gir sterkt nedsatt vurderingsevne, og
dermed senket terskel for å kjøre ruset, eller å bli med
som passasjer.
Rusproblematikk og førerkort
Personer med et rusproblem skal ikke kjøre bil, enten
rusen skyldes alkohol, medikamenter, eller andre
rusmidler. Vi har alle et felles ansvar for å forebygge at
dette skjer. For noen yrkesgrupper gjelder det et særskilt ansvar, og leger har meldeplikt til Fylkesmannen
om pasienter som har et rusproblem. Et rusproblem
er nemlig et helseproblem. Fylkeslegen har medisinskfaglig kompetanse til å vurdere legenes meldinger.
Politiet tilbakekaller førerkortet etter anbefaling fra
Fylkesmannen,der man ser at det foreligger rusmiddel
misbruk eller annen skadelig bruk av rusmidler. Bare i
Nord-Trøndelag gjelder dette over 200 saker hvert år.
Fylkesmannen kan gi dispensasjon til å kjøre når man
har fått hjelp for sitt rusproblem. Det er gledelig å kunne
gi tilbake føreretten til mennesker som har tatt tak i sine

Det er når kjøreforholdene er best
at flest forulykker, og
det skjer i helgene.



SIVERT RANNEM,
POLITIOVERBETJENT, TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

utfordringer. Så lenge man er rusfri utgjør man ikke
lenger en umiddelbar trussel for trafikksikkerheten.
I Nord-Trøndelag fikk 161 personer dispensasjon for å
kjøre bil etter behandling for sitt rusproblem i 2014.
Fylkesmannens arbeid i førerkortsaker, samt politiets
førerkortfokus der de får kjennskap til rusmisbruk, bidrar
i betydelig grad til å holde ruspåvirkede førere av veiene.
Dette arbeidet er likevel ikke nok, og våre etater legger
ressurser i å videreutvikle samarbeidet med Statens
Vegvesen.
Føreropplæring
Statens Vegvesen informerer nå politiet og Fylkes
mannen der de i forbindelse med utstedelse av førerkort
mistenker at en person ikke har god nok helse til å kjøre.
Det har også vært saker der sensor har kontaktet politiet
før oppkjøring fordi det var mistanke om ruspåvirkning.
Statens Vegvesen er bekymret for ulykkesstatistikken, og

er initiativtaker til at de tre etatene har lagt planer for
trafikksikkerhetsarbeidet sammen i sommer.
Statens Vegvesen vil, som følge av det fokus man nå har
i fellesskap, øke oppmerksomheten enda mer i tiden
som kommer på temaet førerkort og rus.
Vis ansvar – ikke kjør!
Det tas altså et strammere grep om trafikksikkerhets
arbeidet, og man har særlig fokus på forebygging og
kontroll med ruspåvirket kjøring. Men, vi er avhengige
av at skjenkesteder, festivaler og ulike arrangementer
praktiserer ansvarlig alkoholhåndtering.
Det aller viktigste er likevel du og jeg.
Ansvaret hviler til sjuende og sist på hver enkelt av
oss, både for oss selv, og for våre medmennesker. Vår
oppfordring er derfor som følger: Vær bevisst, ta vare på
deg selv og dine venner – la bilen stå på fest!
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En ansvarlig alkoholhåndtering på

festivalene
Steinkjerfestivalen, Vømmølfestivalen og
Høylandsrevyen er alle med på Ansvarlig
alkoholhåndteringssatsingen.
For at festivalene skal være en folkefest for alle, hvor
de er attraktive for publikum, er de avhengig av å ha
en ansvarlig alkoholkultur. Festivalene har derfor i sitt
arbeid satset på bevissthet omkring hvordan de skal
hindre overskjenking og skjenking til ungdommer
under 18 år. Alle de tre festivalene har samarbeid med
prosjektet hvor det blir diskutert hvilken strategi som
er nødvendig.
Ansvarlig alkoholhåndteringsprosjektet har i 2016
et samarbeid med Steinkjerfestivalen omkring
kompetanse til frivillige gjennom deres frivillig
hetsskole.

- Vi bestemte oss for at vi ikke ville ha rølpefyll. 
Vi er kjent blant norske artister for å ha et veldig godt publikum, som lytter.
Det handler i ytterste konsekvens om respekt for musikken.
Vi er veldig strenge både på beruselse og aldersgrensene.
SVEIN BJØRGE, FESTIVALSJEF STEINKJERFESTIVALEN
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Mange kvier seg for å problematisere
alkoholbruken til venner eller
kolleger. Alkoholbruk kan fort bli noe
helt annet enn en privatsak.
Roar Bakken, rådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Ansvarlig alkoholhåndtering

- Trygghet og trivsel for alle
Hvem sitt ansvar er det når venner eller
kolleger drikker for mye på fest? Er det den
enkeltes rett å bestemme hvor mye en skal
drikke, eller har vi et ansvar for å ta hensyn til
de rundt oss?
Satsningen på ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) i NordTrøndelag har fokus på å begrense de skadevirkningene
for høyt forbruk av alkohol har på samfunnet og enkeltpersoner. Folkehelserapporten for 2014 konkluderer
med at alkoholbruken i Norge har økt med 40 prosent
de siste 20 årene. Økningen er betydelig i voksenbefolkningen, mens den har gått ned blant ungdom. Det anslås
at alkoholbruk koster det norske samfunnet omtrent 18
milliarder årlig. Det er ingen tvil om at skadelig alkoholbruk koster det norske samfunn store beløp, samtidig
som det kan påføre store individuelle belastninger når
det gjelder økonomi og sykefravær. I tillegg vet vi at det
har omkostninger når det gjelder samliv og familie.
Det er også en sterk sammenheng mellom økt alkoholkonsum på samfunnsnivå og økning i sykefravær. I en
undersøkelse blant unge voksne arbeidstakere gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
fra 2014, svarte åtte prosent at de hadde vært borte fra
jobb på grunn av alkoholbruk i løpet av det siste året. En
annen undersøkelse, initiert av Akan kompetansesenter,
refererer til at én av tre unge arbeidstakere oppgir at de
har vært beruset på jobb.
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Alkohol er en lovlig vare som nytes av de fleste av oss
(ca 90 % av de over 18 år). Satsningen på AAH har ikke
som mål å oppnå avholdenhet fra alkohol. Målet er å
begrense skadevirkningene av for høyt alkoholbruk, slik
at det blir tryggest og triveligst for alle både på byen og
ved andre festlige anledninger rundt omkring i fylket
vårt. Helsedirektoretat har utarbeidet en visuell skala for
beruselsesnivå.
EDRU
LETT PÅVIRKET
ÅPENBART
PÅVIRKET

KRAFTIG
PÅVIRKET
BEVISSTLØS

Denne skalaen er nå å se på de fleste utesteder i fylket,
samt på festivaler og andre arrangement som har skjenkebevilling. Når vi ser denne skalaen skal det være en
påminner til oss alle om at festen er tryggest og triveligst for alle om vi holder oss innenfor det gule området.
Vi har alle et ansvar for at vi ikke drikker oss så beruset
at vi er til sjenanse for andre eller til fare for oss selv
(rødt fjes). Ingen synes det er trivelig når venner eller
kollegaer er så fulle at de begynner å klenge, betro seg i
fylla, blir uoppmerksomme eller forstyrrer på en negativ
måte. Her har vi alle et ansvar for å hjelpe de vi er ute
sammen med. Det er et viktig ansvar å minne en venn
på at han har drukket for mye og at vedkommende bør
velge noe alkoholfritt for at det skal være hyggelig å være
sammen med han/henne resten av kvelden.
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samarbeid vi håper skal fortsette i årene fremover,
sier Magnhild Ingebrigtsen, leder i Student
organisasjonen.
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Kyrre Kvistad,
Folkehelsekoordinator Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Folkehelsearbeidet i
Nord-Trøndelag
Regional plan for folkehelse i Nord-Trøndelag
2015-2020 ble vedtatt av Fylkestinget i NordTrøndelag i juni 2015 og skal legges til grunn
for både fylkeskommunens, kommunenes
og statlige organ sitt folkehelsearbeid i planperioden.
Planen inneholder mål og strategier for fire strategiske
temaområder:
I. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid,
II. Gode levevaner i Nord-Trøndelag,

III. Alle skal med i Nord-Trøndelag,
IV. Samhandling i folkehelsearbeidet.
Temaområde II – gode levevaner i Nord-Trøndelag,
handler om selve hverdagslivet. Levevaner – gode eller
dårlige – betegnes også ofte som en persons livsstil.
Livsstil kan beskrives som summen av enkeltpersoners
levevaner med tanke på fysisk aktivitet, kosthold, bruk av
tobakk og alkohol, søvn og døgnrytme – og det sosiale liv.
Rusmidler inngår i temaområde II og følgende mål med
tilhørende stategier legges til grunn for å utarbeide årlige
tiltak, handlinger og råd:

Mål

Strategier

2.9 Debutalderen for alkohol er økt

2.9.1 Bidra til systematisk arbeid sammen med
arrangører, foreldre, skole, lag og organisasjoner
for å utsette alkoholdebuten

2.10 Elevene i videregående skoler
i Nord-Trøndelag skal ha et rusfritt
skolemiljø

2.10.1 Bidra til å implementere plan for rusarbeid i
videregående skoler i Nord-Trøndelag

2.11 Alkoholkonsumet i fylket har gått
ned i den voksne delen av befolkningen

2.11.1 Bidra til bedre lokal forvaltning og håndheving
av alkoholloven som grunnlag for en forsvarlig alkoholpolitikk
2.11.2 Bidra til å sette alkoholpolitikken og -vaner på
dagsorden
2.11.3 Stimulere til at arrangører, lag og organisasjoner
praktiserer ansvarlig alkoholhåndtering
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Visste du at
25% av de trafikkdrepte er
påvirket av alkohol!

alor nettverk
alor nettverk er nettverk for alle som gjennom inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb.
sin jobb er i k ontakt med problemstillinger
Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for
tilknyttet rus og arbeidsliv.
alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta
med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for
å drøfte problemstillinger som er relevante for deg.
Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at
du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende
rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle
erfaringer, men også et sted hvor du kan hente

alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er
avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.

alor nettverket i Nord-Trøndelag organiseres og tilrettelegges av Kompetansesenter rus - Midt-Norge i et
samarbeid med Arbeidslivets komité mot alkholisme og
narkomani, NAV arbeidslivssenter, Helse Nord-Trøndelag
avdeling for rus og avhengighet og Lade behandlingssenter.

Nettverket er organisert slik at du kan drøfte problemstillinger
med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
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Prosjektet “Ansvarlig alkoholhåndtering” er nå avsluttet, men det betyr på ingen måte
at arbeidet med å begrense alkoholens skadevirkning i Nord-Trøndelag opphører.
Både statlige, kommunale og frivillige aktører vil fortsatt bidra til at vi
i Nord-Trøndelag har fokus på alkohol i vårt folkehelsearbeid.
Styringsgruppe:
Styringsgruppen vil fremover bestå som ressursgruppe i dette arbeidet og
Gerd Janne Kristoffersen, Fylkesmannen (leder)
Styringsgruppe:
gjennom det viderefører vi de erfaringene som er gjort i prosjektperioden.
Marit Dybdal Kverkild, Fylkesmannen
Gerd Janne Kristoffersen, Fylkesmannen (leder)

Styringsgruppe:
Styringsgruppe:
Gerd Janne Kristoffersen, Fylkesmannen (leder)
Gerd Janne Kristoffersen, Fylkesmannen (leder)
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Marit Dybdal Kverkild, Fylkesmannen
Hans Brattås, Fylkesmannen
Hans Brattås, Fylkesmannen
Anne B. Ulvin, Politiet
Anne B. Ulvin, Politiet
Marit Voll, KS
Marit Voll, KS
Styringsgruppe:
Stein Arve
Strand, KoRus-Midt
Stein Arve Strand, KoRus-Midt
Gerd Janne Kristoffersen, Fylkesmannen (leder)
Jon Uthus, NHO
Jon Uthus, NHO
Marit Dybdal Kverkild, Fylkesmannen
Kyrre Kvistad,
Fylkeskommunen
Brattås,
Fylkesmannen
Kyrre Kvistad, Hans
Fylkeskommunen
Anne B.
Ulvin, Politiet
AAge Haukø,
FFO
AAge Haukø, FFO
Marit Voll, KS
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Anne B. Ulvin, Politiet
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Prosjektgruppe:
Prosjektgruppe:
Sivert Rannem, Politiet
Sivert
RoarRannem,
Bakken,Politiet
KoRus-Midt

Stein Arve Strand, KoRus-Midt

Jon Uthus, NHO

Roar Bakken, KoRus-Midt

Jon Uthus, NHO
Prosjektgruppe:
Prosjektgruppe:
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