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1. INNLEDNING
Det har vært et nytt år med stor aktivitet i Fag rådet – Rusfeltets hovedorganisasjon� Vi deltar stadig vekk 
på nye arenaer og det bidrar til synliggjøring og økt engasjement for og rundt Fagrådets arbeid� 

Innenfor rusfeltet skjer det stadige endringer 
som påvirker rammevilkårene til våre medlems
organisasjoner.  Fagrådet skal fortsatt være aktiv i å 
påvirke disse ramme vilkårene. Ramme vilkårene for 
medlemmene har igjen direkte betydning for den 
hjelp og støtte pårørende og rusavhengige får i sin 
streben for en best mulig situasjon. 

Fagrådet er en medlemsorganisasjon og pr. 8 mars 
2019 er det 132 medlemmer.

Medlemsvirksomhetene omfatter tiltak knyttet 
til forebygging, behandling, lavterskel tjenester, 
bolig og omsorgstjenester, avholdsarbeid, 
pårørende arbeid, bruker organisasjoner, høyskole, 
forsknings og kompetanseutvikling, opplysnings
arbeid og mer til. Medlemsvirksomhetene kommer 
fra både offentlig og privat sektor.

Årsmeldingen beskriver perioden fra 16. mars 2018 
til 8. mars 2019.
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2. ORGANISASJON
Fagrådet ble etablert i 1991 og var den gang en sammenslåing av to organisasjoner� Det var Samord-
ningsrådet for institusjoner for rusmiddelmisbrukere (SIR) og Ledergruppa for institusjoner innen rus-
misbruk (LIR)� Dagens navn, Fagrådet – Rus feltets hovedorganisasjon, ble vedtatt på årsmøtet i 2012�   

FORMÅL OG FUNKSJON
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en 
nasjonal fag og ruspolitisk medlemsorganisasjon 
for tiltak/tjenester for mennesker med rusmiddel
relaterte problemer og avhengighetsproblematikk.

Fagrådets formål er å synliggjøre, samle, drøfte og 
formidle de ruspolitiske konsekvensene, faglige 
erfaringer, brukererfaringer og forskning for å sikre 
rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og 
ressursmessige betingelser.

FAGRÅDETS VISJON 
Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i 
et samlet rusfelt.

ÅRSMØTE 2018
Årsmøte 2018 ble avholdt i Oslo kongressenter 
26. april 2018. Det var 50 deltakere tilstede. Av disse 
var 44 stemmeberettiget. Det ble behandlet 8 saker. 
Protokollen ligger åpent på rusfeltet.no.

STYRET
Fagrådet ledes av et styre med styreleder, nestleder 
samt 7 styremedlemmer som avspeiler bredden av 
medlemsvirksomheter.

Styret har bestått av:

• Styreleder Kirsten Frigstad, leder, 24SJU, 
 Kirkens Bymisjon. 

• Styrets nestleder Anders Dalsaune Jansen, 
leder Tyrilistiftelsen.

Styremedlemmer

• Trude Lønning, leder Mestringsenheten, 
 Sandnes kommune.

• Egil Atle Bremnes, avdelingsleder, Karmøy 
kommune

• Ingjerd Meen Lorvik, psykologspesialist/senior
rådgiver, Blå Kors Borgestadklinikken

• Berit Kalgraff, avdelingsleder Klinikk for psykisk 
helse og rus, Møre og Romsdal HF

Styret og leder i 
Haugesund
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• Frode Woldsund, regionleder Frelsesarmeens 
rusomsorg region øst

• Ole Hope, administrerende direktør Bergens
klinikken

• Vidar Hårvik, leder Marborg.

Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, er  styrets 
sekretær.

STYREMØTER
Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter hvorav 
to saker er behandlet pr. epost. Styret har behand
let 44 saker. 

I tillegg er det vært epostutveksling i diskusjon om 
ulike aktuelle saker.

Styret var i Zurich på 2 dagers studietur i oktober 2018 
for primært å se hvordan Sveits driver sine heroin
klinikker. Vi møtte under det besøket representanter 
fra politiet, besøkte sprøyterom og botiltak.

Styret avholdt styreseminar i Stavanger 24.–25. 
januar 2019 for planlegging av oppgaver for kom
mende periode. Under det oppholdet besøkte vi 
medlemsvirksomheten Rogaland Asenter.

SEKRETARIATET
Fagrådet leier kontorlokaler til sekretariat og møte
virksomhet i Nedre Slottsgate 7 i Oslo. Sekretariatet 
ivaretar den daglige driften av Fagrådet i tråd med 
organisasjonens vedtekter, årsmøtets vedtak og 
oppfølging av styrevedtak. Jan Gunnar Skoftedalen 
er leder. Torhild Kielland er rådgiver i 100 % stilling. 
Kristin Halvorsen var frem til 8. oktober 2018 ansatt 
som organisasjonssekretær i 40 %.

Rådgiver Torhild Kielland fikk 14. september Med
spillerprisen fra CREMAH. Prisen ble delt ut under 
markeringen av 40 års jubileum for musikkterapiut
danningen ved Norges Musikkhøyskole og  CREMAHs 
10årsjubileum. CREMAH står for Centre for Research 

in Music and Health og har som målsetting å utvikle 
ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon 
gjennom forskning på musikk som helse ressurs for 
mennesker og samfunn. I begrunnelsen for prisen 
heter det at Medspillerprisen fra CREMAH skal gå til 
en person utenfor musikkterapimiljøet og som har 
hatt en særlig viktig betydning for feltet.

Fagrådet er medlem av arbeidsgiverforeningen 
Virke.

MEDLEMSVIRKSOMHETER    
Pr. 8. mars 2019 er det 132 virksomheter/organisasjo
ner som er medlemmer. Disse representerer over 180 
ulike tiltak med over 4000 årsverk og en rekke frivillige.

Siden 16. mars 2018 har 12 nye virksomheter/orga
nisasjoner meldt seg inn:

• Fossumkollektivets venner (Akershus)

• Stendi AS (Oslo) 

• Prindsen mottakssenter, Velferdsetaten, Oslo 
kommune (Oslo)

• Avdeling for rusmedisin, Haukeland 
universitets sykehus (Hordaland)

• UPR, Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune (Oslo)

• Skyggeutvalget (Oslo)

• Molde kommune, Ressurstjenesten (Møre og 
Romsdal) 

• Norsk psykologforening (Oslo)

• Bergensklinikken AS (Hordaland)

• Blå Kors Loland Behandlingssenter (Agder)

• Akt kompetanse (Hordaland)

• Norsk forening for avhengighetspsykologi (Oslo)  

I samme periode har totalt 4 virksomheter avsluttet 
medlemskapet: 

• Azanta AS – legemiddelfirma som ikke lenger 
har tilknytning til rusmedisin

• Foreningen Tryggere ruspolitikk, oppgir usikker 
økonomi og begrenset nytte.

• Frelsesarmeen Region Vest, regionen er nedlagt 
i forbindelse med omorganisering i Frelses
armeen

• LMS avd Bergen, omorganisering og ivaretas av 
moderorganiasjonen.

To reelle utmeldinger og to virksomheter som er en 
del av omstruktureringer i egen organisasjon.

Direktør Karette Stenseth CREMAH og prisvinner 
Torhild Kielland
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3. ØKONOMI
I 2018 hadde Fagrådet et overskudd på kr 191 668,– (overskudd på kr 403 103,– i 2017)�

Fagrådets hovedinntektskilder er deltakeravgift, 
tilskudd fra Helsedirektoratet, momsrefusjon og 
medlemskontingent. 

Sum driftsinntekter i 2018 var kr 6 042 784,–. 
En økning på drøye 5 % fra 2017.

Fagrådet fikk i 2018 kr 3 100 000,– i tilskudd fra 
Helse direktoratet. Det var en økning på 50 000 
kroner fra 2017.

Fagrådets revisor er BDO AS avd. Bergen.

4. AKTIVITETER 
GENERELT
Som nevnt i innledningen har det vært et høyt 
aktivitetsnivå i denne perioden. Styret og sekre
tariatet har hatt stor oppmerksomhet på aktuelle 
fag og ruspolitiske saker. Fagrådet prøver gjennom 
sitt arbeid å fange opp ulike bevegelser og utvikling 
innenfor rusfeltet. Gjennom Fagrådets møteplas
ser prøver vi å belyse og åpne for diskusjon og 
refleksjon. Vi arbeider med å fremme sakene våre i 
media, gjennom kontakt med fag og politisk miljø 
både i Stortinget, Helse og omsorgsdepartementet 
og Helsedirektoratet. 

Vi har besøkt 19 av medlemsvirksomhetene og flere 
av besøkene er omtalt på rusfeltet.no. 

Mye av vårt arbeid formidles via nyheter og kom
mentarer som legges ut på rusfeltet.no. Totalt er det 
laget 212 saker i 2018. Sakene omhandler rusfaglige 
og ruspolitiske saker samt saker om våre aktivite
ter og organisasjon. Nettsiden er godt besøkt og 
hadde i 2018 over 167 000 treff, noe som er all time 
high på ett år for nettsiden. Utviklingen fortsetter 
og januar 2019 hadde vi rekordhøyt besøk for en 
enkelt måned, nesten 20 000 treff. Det forteller at 
 rusfeltet. no er en viktig arena for kunnskap, infor
masjon og meningsutveksling.

GJENNOMFØRING AV  ARBEIDSPLANEN 2018
Arbeidsplanen 2018 er mer omfattende enn tidligere. 

1. RUSFAGLIG

a)  Fagrådet skal ta opp og synliggjøre viktige 
rusfaglige saker

Bredden av rusfaglige saker som er tatt opp og 
synliggjort i perioden er stor. Sakene som tas opp 
er saker med gode løsninger og saker som påpe
ker mangler. Det kan i noen tilfeller være uklart 
hva som er rusfaglige og hva som er ruspolitiske 
saker. Noen saker vil ha elementer av både fag og 
politikk i seg. Alle sakene blir omtalt på rusfeltet.no, 
men noen saker tar vi også videre. Generelt fritak 
for egenandeler for polikliniske tjenester i TSB er 
en slik sak. Der ble det en politisk beslutning som 
endte med fritak for unge under 23 år i BUP og 
under 30 år i PUT.

Ny nasjonal strategi for bekjempelse av hepatitt 
er en annen sak som kom som følge av et arbeid 
sammen med flere andre aktører over et par år.

Av andre rusfaglig saker som har fått stor oppmerk
somhet i perioden kan nevnes; 

• Økning i Fentanylbruk i Norge

• Å forstå avhengighet

• Alkoholskader og pappvin

• TSB – hva er det?

• Kutt i Louisesgt

• Tankevirus 

6

FAGR ÅDET – RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
ÅRSMELDING 2018–2019

http://www.rusfeltet.no


Saker som vi selv har brukt tid på i perioden er:

Musikkterapi

Fagrådet deltar i nasjonalt nettverk for musikkterapi 
i rusfeltet sammen med begge forskningssentrene 
i Norge; CREMAH og GAMUT. Sentrene er tilknyttet 
henholdsvis Musikkhøgskolen i Oslo og Universitet 
i Bergen. I nettverket deltar også NAPHA og fem 
av sju KoRus (Kompetansesenter rus). Fagrådet 
har deltatt i nettverket i snart fire år og bidrar blant 
annet med rapporter om brukeropplevelser av 
musikkterapi i kommunalt rusarbeid. I 2019 skal vi i 
samarbeid med KoRusVest Stavanger lage rapport 
fra Sandnes kommune. 17. oktober 2018 bidro vi i 
arrangementet Rockovery Oslo. Konserten er av og 
med folk som har tilbud om musikkterapi gjennom 
rus og/eller psykisk helsetjenester/behandling. 
Rockovery er en arena som gir dem mulighet til å 
spille musikken sin på en profesjonell scene, foran 
et engasjert publikum. Rockovery er en årlig kon
sert som i 2018 ble arrangert tre steder i landet.

Skam

Skam er et tema som vi løftet i 2018. Sammen med 
Bente Karlsen Røstad i Rusmisbrukernes Interesse
organisasjon (RIO) hadde vi undervisning for AKAN 
i januar og som eget arrangement under Arendals
uka i august. I tillegg inkluderte vi temaet under et 
innlegg på Recoverykonferansen i regi av Bergens
klinikkene i april. Det har videre vært tema i flere av 
sakene på rusfeltet.no

Trening og aktivitet i rus- og psykisk  helse  behandling

2018 var året vi ferdigstilte prosjektet «Den gode 
hjertebanken» og sendte sluttrapport til Helse
direktoratet. Rådet for psykisk helse og Fagrådet 
deltok sammen med flere brukere på Oslo Maraton 
15. september 2018 der vi på NRK synliggjorde 
prosjektet og verdien av tilbudet om systematisk 
trening i behandling. Vi er nå i full gang med å 
skrive artikler fra arbeidet og søke om nye prosjekt
midler sammen med Rådet for Psykisk helse.

Hepatittbussen

Hepatittbussen ble satt i drift i august 2019 og er en 
mobil enhet som besøker ulike institusjoner. Bussen 
er en ombygd bobil som er utstyrt med informa
sjonsmatriell og scanner. Bussen er bemannet med 
sjåfør, person med brukererfaring og sykepleier. 
Prosjektet er et samarbeid med proLAR Nett som har 
ansvaret for praktisk gjennomføring. Bussen har fått 
nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Bussen 
er omtalt i regjeringens nye hepatitt strategi. Leder i 
proLAR Nett Ronny Bjørnstad har ved to anlednin
ger hatt innlegg på internasjonale konferanser om 
bussen. Det er i perioden gjennomført 4 turer og skal 
innen 31.12.2019 ha gjennomført 12 turer.  

Prosjekt Hjertebanken 
direkte i NRK under 
Oslo Maraton

Sykepleierne på 
Hepatittbussen, Kari 
Stousland, Solveig 
Iren Steine Reinertsen, 
Gunn Marie Matnisdal 
sammen med 
Ronny Bjørnstad og 
Jan Gunnar Skoftedalen
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b)  Fagrådet skal arbeide for at rus- og avhengig-
het opprettholdes som eget fagområde

Betydningen av rus og avhengighet som eget fag
område anses som viktig. Det handler ikke nødven
digvis om hvor rus organiseres, men at det som eget 
fagområde har en stemme der det er nødvendig. 

På den bakgrunn engasjerte vi oss i omorganiserin
gen i Helsedirektoratet som vi mente svekket rus 
som eget fagområde. Vi arrangerte eget debattmøte 
26. april med godt oppmøte. Vi ble invitert til eget 
møte med helsedirektør Bjørn Guldvog og hans 
ledergruppe 30. mai hvor de orienterte om sin 
organisering og Fagrådet fikk gitt uttrykk for sin 
bekymring. Det var et godt møte med lovnad om 
nye oppfølgingsmøter.

KORFOR har utarbeidet kvalitetsregister for 
rusbehandling (KVARUS). Registeret ble godkjent 
18. desember 2018. Leder sitter i faglig rådgivings
gruppe og deltok også på lanseringen av registeret 
4. februar 2019. Registeret vil være viktig i arbeidet 
med å tydeliggjøre rus som eget fagområde.

c)  Fagrådet skal arbeide for at pakkeforløp i 
rusfeltet bidrar til en reell forbedring av alle 
pasienters behandling�

De første pakkeforløpene innenfor rusbehandling er 
så vidt i gang og Fagrådet har fulgt dette arbeidet. 
Vi har gitt innspill underveis og deltok på lanserin
gen 12. september. Som kvalitetsregisteret tror vi 
pakkeforløpene vil kunne være med å understreke 
rusfeltets egenart.

Det er for tidlig å si noe om hvilken effekt de har 
på pasientenes behandling. Fagrådet har gitt 
høringsinnspill og deltatt i lanseringen. Utover 
våren 2019 vil vi se de første resultatene og eventu
elt kunne si noe om de har bidratt til forbedring av 
pasientenes behandling.

d)  Fagrådet skal fokusere på arbeid og aktivitet 
som en del av rehabiliteringen�

Dette viser seg å være et krevende punkt. NAV har et 
bredt tiltaksapparat men viser seg å være vanskelig 
å kunne bruke fleksibelt. Arbeidsavklarings penger 
er et virkemiddel som mange i behandling får 
innvilget av NAV. Men for en del pasienter stanses 
stønaden midt i rehabiliteringsløpet fordi pasienten 

har maksimaltiden. Da må tilbake på sosialhjelp og 
det setter i flere tilfeller hele behandlingsløpet i fare. 

Fagrådet var invitert til den nasjonale dugnaden for 
flere i arbeid som statsminister Erna Solberg, finans
minister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei 
Grande arrangerte 20. juni. Leder og rådgiver deltok. 

Fagrådet ved rådgiver deltok på dåp for Jobben 
Frelsesarmeens nye skjærgårdbåt for søppel
plukking i Oslo. 

Kirkens bymisjons unike prosjekt med bolig og 
arbeid i Louisesgt var en av de mest leste sakene i 
perioden og vi var forundret over at prosjektet ble 
nedlagt etter 3 år.

e)  Fagrådet skal være pådriver til at egnede 
 boliger prioriteres

Egnede boliger har vært et tema i mange år og vi 
følger dette arbeidet landet rundt. Etableringen 
av egnede boliger skjer ofte med en del støy. Et av 
de mest spennende tiltakene de siste tre årene 
er Kirkens bymisjon sitt tiltak i Louisesgt i Oslo. 
 Tiltaket hadde en kombinasjon av arbeid og bolig 
for brukerne. Tiltaket ble nedlagt i sin nåværende 
form men brukerne har beholdt boligene sine.

I november besøkte Fagrådets rådgiver Vartun i Os 
kommune. Et tiltak som fungerer godt og inklude
rer aktivitet og jobbtrening for beboerne.

f)  Fagrådet skal arbeide for god bruker-
medvirkning og myndiggjøring av brukerne

Fagrådet har brukernettverk med alle bruker og 
pårørendeorganisasjonene på rusfeltet med 3 
møter i perioden. Fagrådet koordinerer nettverket 
og bidrar til å løfte fram saker det er enighet om. 
Nettverket har i perioden fokusert på;

Avkriminalisering, egen
andeler, uønsket variasjon 
i tilbudet om poliklinikk 
versus døgn, oppfølging 
av pasienter ved avbrudd/
dropout, stigmatisering 
og Hepatitt C. Nettverket 
har også bestemt seg for 
felles arrangement under 
Arendalsuka 2019.

Bruker og pårørende
nettverket
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Brukere inviteres til innlegg på konferanser og semi
narer som Fagrådet arrangerer. Leder i Fagrådet 
deltok på RØST konferansen i Bergen 30. august. 
RØST er den mest innovative brukerkonferansen 
her i landet.

Leder deltok også på Stoffmisbrukerdagen på 
Stortinget arrangert av FHN og Arbeiderpartiet 
19. november.

g)  Fagrådet skal være pådriver for målrettet bruk 
av erfaringskompetanse i tjenestene

Invitert til og bidrar i samarbeid med erfarings
kompetanse om toppmøte. 

Har kontakt med erfaringssentrum, organisasjonen 
for erfaringskonsulenter. Rådgiver deltok i Rock
covery i Oslo. 

Rådgiver deltok på workshop Knutepunkt Recovery 
13. november. Målsettingen var å styrke brukere 
og pårørende. Workshopen ble arrangert av seks 
brukerstyrte sentere fra hele landet. 

h)  Fagrådet skal arbeide for mangfoldige, 
 tilgjengelige og helhetlige tjenester i rusfeltet

Dette er Fagrådets visjon og skal være gjennom
gående i hele vårt arbeid. Vi mener vi har vist det 
gjennom mange av sakene på rusfeltet.no og i våre 
henvendelser til departement og direktorat. 

Vi jobber for å opprettholde et variert og godt tilbud 
til rusavhengige over hele landet. Gjennom våre 
besøk ute hos medlemmene har vi vist frem det 
mangfoldige tilbudet. Under fagkonferansen 2018 
fokuserte vi på hva som er god rusbehandling. 
Vi jobber for å få implementert musikkterapi og 
fysisk trening i behandling. Vist frem Fact tilbudet 
flere steder i landet. 

i)  Fagrådet skal være en pådriver for at rus-
kompetanse høynes i øvrige helsetjenester

Vi har sett på hvor mye rus og avhengighet som stu
dentene har i grunnutdanningene innenfor helse 
og sosial. Thomas Solgard Svendsen fra KORFOR 
har kartlagt bachelorutdanningene. Kartleggingen 
viser at det er lite systematikk i hva studentene får 
av kunnskap om rus og avhengighet. Antall timer 
innenfor legestudiet er også lite, mens psykologene 

kanskje er dem som har mest undervisning innen
for området. Fagrådet har sendt brev til Kunnskaps
departementet og ber dem kreve at enhver høyere 
helse og sosialutdanning skal ha rus og avhengig
het som eget emne med krav om et gitt timetall/ 
antall studiepoeng.

2. RUSPOLITIKK

a)  Fagrådet skal ta opp og synliggjøre aktuelle 
ruspolitiske saker

Vi bruker først og fremst rusfeltet.no som arena til 
å ta opp og synliggjøre aktuelle ruspolitiske saker. 
Sosiale medier som Twitter og i særdeleshet Face
book blir mer og mer viktig for å nå ut til flest mulig. 
Bredden av saker er stor. Som nevnt under 1a er det 
ikke bestandig like lett å skille hva som er ruspoli
tikk og hva som rusfag. 

Noen av punktene som avkriminalisering og 
Opptrappingsplanen er redegjort i punktene under. 
Andre ruspolitiske saker vi har tatt opp er;

• alkoholpolitiske spørsmål

• behovet for ny overdosestrategi

• fritak for egenandeler for rusavhengige i 
behandling 

• flere legemidler i LAR

• mangel på akutte tjenester

• internasjonal ruspolitikk

• gravide

• vold og overgrep

b)  Fagrådet skal ta en posisjon som aktiv  pådriver 
knyttet til rammebetingelser for anbuds-
prosesser i rusfeltet

Her er samarbeidet med Virke ideell og frivillighet 
viktig.

Det har ikke vært anbudsprosesser i denne peri
oden, men det er naturlig å være i kontakt med 
de regionale helseforetak som planlegger slike. 

Benjamin Larsen og 
Inger Helene Venås 
fra Virke. Kristin 
Wall, Blå Kors Lade 
behandlingssenter, 
Terje Turøy Phoenix 
Haga og Jan Elverum 
Blå Kors Norge.
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I møte med Helseminister Bent Høie 25. februar ble 
det understreket betydningen av deltakelse i for
arbeidene når behov og rammer settes.

c)  Fagrådet skal arbeide for at forskning i rusfeltet 
stimuleres og utviklingsarbeid dokumenteres 
gjennom å drive systematisk arbeid for å bedre 
forskningens økonomiske vilkår

Rusfeltet blir ofte omtalt som forskningssvakt 
sammenlignet med andre helseområder. Fagrådet 
fremmer ved flere anledninger rusforskning og 
annet utviklingsarbeid. Dette gjør vi blant annet 
gjennom å innvilge stipend for å presentere norske 
resultater og modeller utenlands. 

I vårt innspill til statsbudsjettet 2019 var et av våre 
hovedpoeng styrking av forskningen, særlig knyttet 
til en stor reduksjon i bevillingene til SERAF. 

Fagrådets leder sitter i faglig rådgivingsgruppe for 
KORFORs kvalitetsregister (KVARUS). Registeret ble 
godkjent i desember 2018 og fra 2020 antas det at 
alle TSB institusjoner må ta dette i bruk.

Rådgiver er aktiv medspiller i nasjonale kompetan
senettverk for musikkterapi både i Oslo og Bergen. 
Det er mer grundig redegjort for det i punkt 1a. 

d)  Fagrådet skal være en pådriver i arbeidet om å 
overføre ansvaret for oppfølging av personer 
som tas for bruk og besittelse fra justis til helse

Dette året arbeider Rusreformutvalget med sin 
NOU som skal være ferdig desember 2019. Leder 
og styrets nestleder var på høring med utvalget 
13. november 2018.

Fagrådets studietur i juni gikk til Lisboa hvor målet 
var at deltakerne fikk økt kunnskap om hva og hvor
dan avkriminaliseringen er løst i Portugal. 

e)  Fagrådet skal ta en aktiv posisjon i  arbeidet 
med å sikre TSB forutsigbare ramme betingelser

På dette området kommer skillet mellom ideell og 
offentlig sektor ofte tydelig frem. For Fagrådet er 
begge sektorene viktig. De er gjensidig avhengig 
av hverandre og bør arbeide for å komplementere 
hverandre fremfor å konkurrere. 

Sekretariatet har samarbeidet med Virke ideell og 
frivillighet om dette temaet. 14. juni møtte vi Virke 
sammen med direktør i Bergensklinikken. 8. august 
var vi på Blå Kors Lade behandlingssenter sammen 
med leder i Helse og omsorgskomiteen Olaug 
Bollestad, direktør i Virke Inger Helene Venaas, 
generalsekretær i Blå Kors Jan Elverum. 15. oktober 
hadde vi et møte i Virkes lokaler hvor general
sekretær i Crux, Helmuth Lissem, generalsekretær i 
Blå Kors, Jan Elverum, generalsekretær i Actis, Per
nille Huseby og regionleder i Alarm, Tommy Sjåfjell 
deltok. Vi har deltatt i møter med KrF på Stortinget 
om temaet. 

Flere av de offentlige rusavdelingene har opp
levd nedleggelser og kutt i tilbud ut fra økono
miske årsaker. I Sykehuset Innlandet er det store 
endringer og avdelinger er lagt ned. Vi har skrevet 
sak på rusfeltet.no og leder deltok på Rusforum 
Innlandet og hadde dette som et av punktene der.  

Regjeringsplattform fra Granavolden er tydelig 
på at ideell sektor skal prioriteres. Det skal ikke 
bygges opp offentlige konkurrerende tilbud der det 
allerede finnes tilbud gitt av en ideell aktør. Under 
Arendalsuka 2019 vil vi ha et arrangement hvor vi 
spør; Ideelle skal prioriteres, på bekostning av hva?

f)  Fagrådet skal arbeide for at ideelle virksom-
heter som har avtale med Regionale Helse-
foretak tilbys løpende avtaler

I dag er det kun Helse SørØst som har løpende 
avtaler. Helse Vest har benyttet seg av opsjonen om 
å utvide sine avtaler med to år. Problemstillingen 
har dermed ikke vært svært aktuell i denne peri
oden. Det er særlig ved ny anbudsrunde at dette 
punktet bør få økt fokus. Det er antatt at Helse Midt 
og kanskje Helse Vest vil starte arbeidet med nytt 
anbud i 2020.

g)  Fagrådet skal arbeide for Opptrappingsplanen 
følges opp ute i kommunene�

Pr 2019 er det bevilget 1,3 milliarder til kommunene 
og ca 500 millioner i ulike satsninger i forbindelse 
med Opptrappingsplanen. 2020 er siste året og for 
å nå målet på 2,4 milliarder må det i budsjettet for 
2020 bevilges 600 millioner.

Pengene gis som frie midler til kommunene. FAFO 
har fått i oppdraget med å forske på om midlene 
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er brukt til formålet. De har så langt avgitt to del
rapporter og konkluderer med at det er vanskelig å 
gi et godt svar.

De tilbakemeldinger som Fagrådet har fått er at det 
varierer fra kommune til kommune. Noen har brukt 
midlene i tråd med føringene, for eksempel Bergen 
og Sandnes. Andre har åpenlyst ikke brukt det i tråd 
med føringene, for eksempel Oslo. De har tolket 
rusfeltet videre enn det regjeringen har lagt opp til 
og brukt penger på aktivitetsskole.

En annen utfordring har vært at samtidig som det 
er bevilget opptrappingsmidler har flere kommu
ner fått redusert sine tilskudd via Fylkesmennene. 
Det har bidratt til at for noen kommunes brukes 
opptrappingsmidler til å dekke tidligere prosjek
ter og bidrar til status quo og ikke opptrapping. 
Det varierer fra kommune til kommune.

h)  Fagrådet skal følge med på at finansieringen i 
rusbehandlingen bidrar til gode pasientforløp� 
I finansieringen inngår blant annet innsats-
styrt finansiering, Magnussen-modellen, 
Fritt behandlingsvalg og intern fakturering 
mellom helseforetakene�

Finansieringen av rusbehandlingen er noe ulik i de 
ulike helseforetakene. Det kan og bør diskuteres 
om måten rusbehandlingen finansieres på bidrar til 
gode pasientforløp.

For de ideelle med avtale med de regionale 
helseforetak er det anbud hvor prisene varierer 
i hver enkelt avtale. Prisen anses som en forret
ningshemmelighet og er dermed unntatt offent
lighet. De offentlige sykehusene har ramme og 
innsats finansiering. Helse Midt-Norge praktiserer 
Magnussen modellen helt ut i det enkelte foretak. 
Andre gjør tilpasninger. Innsatsstyrt finansiering 
praktiseres kun i poliklinikk, ikke i døgnbehandling. 

Krav om belegg varierer, Helse Vest 90 %, Helse 
SørØst og Nord 95 % og Helse Midt 100 %

Fritt behandlingsvalg sier seg i praksis å slå ulikt ut 
for ulike helseforetak. Så langt vi kjenner til er Helse 
Bergen HF og Sykehuset Telemark HF de som har 
måtte betale ut mest.

Leder har deltatt i innspillsmøte i det «nye» Mag
nussenutvalget og gitt innspill på betydningen av 
denne finansieringen for TSB.

Finansieringen som en av flere årsaker til uønsket 
variasjon i behandlingstilbudet ble også diskutert i 
møtet med helseminister Bent Høie 25. februar.

3. AKTIVITETER

a) Fagrådet skal arrangere:

I. Studietur

Fagrådets studietur i 2018 gikk til Lisboa med 25 
deltakere. Turen ble raskt fulltegnet. Hovedfokus på 
denne turen var å lære mer om hva som har skjedd 
i Portugal i forbindelse med avkriminalisering av 
bruk og besittelse. 

Det var en lærerik tur hvor vi besøkte SICAD(rusdi
rektoratet i Portugal), Lisboas narkotikakommisjon, 
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction), mobile enhet for metado
nutdeling, polikliniske behandling og Dianovas 
behandlingsinstitusjon utenfor Lisboa. Mer om 
turen kan dere lese her; rusfeltet.no/hvis 
ruspasienteneikkelykkesibehandlingsaerdet
varfeilikkederes

Studieturen er også et godt sted å etablere eller 
utvide sitt faglige nettverk i Norge. Deltakere fra 
hele landet, fra ulike tiltak og med ulik bakgrunn gir 
unike muligheter for nye gode faglige relasjoner.

II. Fagkonferanse

Fagkonferanse 2018 hadde temaet; Rusbehandling 
– kunnskap, relasjon, mening og håp og samlet nær 
300 deltakere på Clarion hotel & congress i Trond
heim. Konferansen ble arrangert 5.–6. september 
2018. 

Mange gode innlegg hvor mange ulike aspekter 
av rusbehandling ble presentert. Konferansen ble 
avsluttet med et forrykende innlegg av Endless som 

Deltakerne på studietur 
til Lisboa

11

FAGR ÅDET – RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
ÅRSMELDING 2018–2019

https://www.rusfeltet.no/hvis-ruspasientene-ikke-lykkes-i-behandling-sa-er-det-var-feil-ikke-deres/#.XG1cqOhKg2w
https://www.rusfeltet.no/hvis-ruspasientene-ikke-lykkes-i-behandling-sa-er-det-var-feil-ikke-deres/#.XG1cqOhKg2w
https://www.rusfeltet.no/hvis-ruspasientene-ikke-lykkes-i-behandling-sa-er-det-var-feil-ikke-deres/#.XG1cqOhKg2w


gjennom musikk, bilder og tale gav oss betydnin
gen av kunnskap, relasjon, mening og håp. 

Mer om fagkonferansen kan du lese her;  
rusfeltet.no/presentasjonenefrarusfeltets 
fagkonferanse2018

III. Ruspolitisk seminar

Ruspolitisk seminar 2018 ble arrangert 27. april på 
Radisson Blu Plaza hotell i Oslo. Over 200 deltakere 
deltok og seminarets tittel var; Opptrapping på rus
feltet– får vi bedre resultater? Undertittel var, vi kan 
måle bedre – hvis vi tør! Mange gode innlegg fra 
ulike innledere som gav ny kunnskap og som bidro 
til refleksjon. Under seminaret ble også Fagrådets 
pris for Godt Ruspolitisk arbeid delt ut til Helse
minister Bent Høie.

IV. Aktuelle høringskonferanse

Det har ikke vært arrangert høringskonferanser i 
perioden.

V. Nettverksmøter og faglig forum

Det er avholdt 3 nettverksmøter med bruker og 
pårørendeorganisasjonene på rusfeltet i perioden. 
Nyttige og gode møter hvor viktige problemstillin
ger som avkriminalisering, egenandeler, uønsket 
variasjon i tilbudet om poliklinikk versus døgn, 
oppfølging av pasienter ved avbrudd/dropout, 
stigmatisering og 

Hepatitt C er diskutert. Arbeidet har medført invi
tasjoner til møter med politisk ledelse i Helse og 
omsorgsdepartementet

Rådgiver, Torhild Kielland, deltar i Nasjonalt nett
verk for musikkterapi i rusfeltet.

VI. Ruspolitiske og rusfaglige debattmøter
Arendalsuka

Fagrådet var aktive på Arendalsuka 2018 og hadde 
fire arrangementer sammen med en eller flere 
andre: 

• Når voksnes fyll blir barns ubehag i samarbeid 
med Blå Kors i Arendal Maritime Hotell. Det var 
en innledning av fagsjef ved Borgestad klinikken, 
Guro Brekke, var det politisk debatt. Der deltok 
Olaug Bollestad (KrF), Sveinung Rotevatn (V), 
Tellef Mørland (Ap), Marianne Borgen (SV) og 
Torill Eidsheim (H).

• Skam og rus var i samarbeid med Akan og Blå 
Kors i No 9 Kaffe og platebar. Rådgiver Torhild 

Kielland deltok i debatt med Hasle Løchen fra 
Akan, Helene Haavik Hjelbak fra Blå Kors og 
Bente Karlsen Røstad fra RIO.

• Hvorfor har rus så stor plass i kultur og 
samfunns liv? Arrangerte vi i samarbeid med 
Tyrilistiftelsen på taket av deres lokaler midt i 
Arendal sentrum. Det var et kåseri av forfatteren 
Vigdis Hjort.

• Holdninger og moralisme bremser rusbehand
ling i samarbeid med Tyrilistiftelsen på taket av 
deres lokaler midt i Arendal sentrum. Der deltok 
Helseminister Bent Høie, Anders Dalsaune 
Jansen Tyrilistiftelsen, Ida Olsen fra proLAR Nett 
og Trude Lønning Mestringsenheten Sandnes 
kommune.

Alle de fire arrangementene hadde god oppslut
ning og det var mellom 80–120 mennesker på hvert 
arrangement.

26. april arrangerte vi et debattmøte om omorgani
sering av Helsedirektoratet. På dette møtet deltok 
over 50 personer. Vi hadde et teoretisk bakteppe 
ved styremedlem i Fagrådet, Ole Hope, og fag
sjef ved Sykehuset Telemark, Arne Johannesen. 
Diskusjonen i etterkant gav styret gode innspill til 
møtet med helsedirektør Bjørn Guldvog som ble 
gjennomført 30. mai.

Prisvinner Bent Høie med styreleder Kirsten Frigstad og leder 
Jan Gunnar Skoftedalen

Åpen russcene Arendalsuka 2018
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b) Fagrådet skal aktivt:

I. Fremme ledige stillinger hos medlems organisasjoner

På rusfeltet.no gis medlemmer tilbudet om gratis 
annonsering av ledige stillinger. Sekretariatet søker 
også aktivt opp ledige stillinger, men for å sikre at 
det blir gjort bør det sendes epost til sekretariatet. 
Det er til enhver tid mellom 15 og 30 stillinger på 
rusfeltet.no. Det alene er en stor medlemsfordel 
når vi har mellom 15 -20 000 treff pr. måned. Ledige 
stillinger leses av mange.

II. Fremme kurs og konferanser hos medlems-
organisasjoner

Tilsvarende gjelder for kurs og konferanser. Skal 
medlemmene være sikre på at deres konferanse 
eller kurs vises må sekretariatet motta en epost 
med lenke.

For ikkemedlemmer koster det 3000 kroner 
å annonsere slik at dette er en god og viktig 
medlems fordel. 

4. ORGANISASJON

a) Utvikle og utvide sekretariatet med nødvendig 
kompetanse for å kunne arbeide strategisk med 
ruspolitikk og rusfagutvikling

Sekretariatet er lite og pr. 8. mars har vi 2,5 årsverk 
hvor 0,5 er redaktør i rus.no. Det gjør at vi må bruke tid 
på å utvikle kompetansen som er i sekretariat. Det har 
vi gjort gjennom skrivekurs, opplæring i sosiale 
medier, deltakelse i Pompidougruppens Executive 
Training og deltakelse på aktuelle kurs og konferanser. 

For å kunne utvide sekretariatet er vi avhengig av 
økte ressurser. Det kan skje gjennom økt tilskudd 
via Helsedirektoratet eller ulike prosjekter som 
finansieres eksternt.

Vi har tatt opp Fagrådets støtte med Stortingets 
helse og omsorgskomite i høring om statsbudsjet
tet 2019. Vi har bedt om og fått møte med Helse og 
omsorgsdepartementet (HOD). 17. januar 2019 var 
leder og styreleder i møte i HOD for å høre hva som 
skal til for å komme inn på statsbudsjettet slik både 
Actis og Rådet for psykisk helse er. 

Vi er også i dialog med flere om prosjekter om 
ekstern finansiering. Ingen av dem er avklart i 
denne perioden.

b) Utvikle og utvide strategiske samarbeidsrela-
sjoner med aktuelle aktører

Vi har i denne perioden utvidet vårt samarbeid med 
flere aktører. Vi samarbeider med flere av våre med
lemsvirksomheter i enkelte saker eller prosjekter. 
ProLAR Nett og Fagrådet samarbeider om prosjektet 
Hepatittbussen. Tyrilistiftelsen og Fagrådet samar
beider om arrangementer under Arendalsuka.

Vi samarbeider med andre aktører i viktige spørs
mål. Virke ideell og frivillighet om rammevilkårene 
for ideell sektor i TSB.

Rådet for psykisk helse og Fagrådet har samarbeid 
om trening i behandling og ser nå på om dette 
prosjektet kan videreutvikles.

Innenfor musikkterapi samarbeider vi på flere 
områder og flere aktører, CREMAH, GAMUT Korus 
Øst og Korus Vest Bergen Korus Oslo, Korus Midt 
Korus Vest Stavanger og NAPHA.

Vi har etablert kontakt med og hatt møte med 
Norsk Senter for menneskerettigheter for å disku
tere samarbeid.

Styret og administrasjon 
på besøk på Rogaland 
Asenter, Til høyre 
klinikksjef Finn 
Johansen

13

FAGR ÅDET – RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
ÅRSMELDING 2018–2019



Fagrådets leder sitter i brukerrådet til Statens 
Helsetilsyn. Videre er det etablert samarbeid med 
Erfaringskompetanse og rådgiver er med plan
leggingen av deres toppmøte i april.

c) Utvikle møteplassene slik at Fagrådet er den 
mest aktuelle rusfaglig og ruspolitiske arena�

Vi fortsetter arbeidet med å utvikle nettsiden og 
tilstedeværelse på sosiale medier. Der har vi blitt 
bedre og mer synlig. Nettsiden har hatt en økning 
i antall treff på nesten 40 % fra 2017 til 2018. Antall 
følgere på Facebook har økt med 15 % og på 
Twitter 5 %. De nøyaktige tallene kan dere se under 
avsnittet sosiale medier senere i årsmeldingen.

Studieturene er populære og de to siste er fulltegnet 
på kort tid. Vi har arbeidet for å modernisere og gjøre 
ruspolitisk seminar og fagkonferansen enda bedre. 
I 2019 har vi endret navn på ruspolitisk seminar til rus
politisk arena. Deltakelsen på disse to møteplassene 
har vært relativt stabilt de siste årene. Vi ser også en 
økende konkurranse på kurs og konferansemarkedet.

d) Synliggjøre mangfoldet i medlemsorganisasjo-
nenes engasjement gjennom å bruke organisasjo-
nene som arena til å fronte saker�

I Arendalsuka brukes Tyrilistiftelsens lokaler som 
arena for våre ruspolitiske debatter. Vi fikk fremmet 
Den gode hjertebanken på NRK under Oslo Maraton 
hvor Grete Flemmen fra Klinikk for rus og avhengig
het St. Olav var i studio og hvor deltakere fra Frelses
armeen Stedet og Tyrilistiftelsen deltok i løpet. 

Vi har vært på Frelsesarmeens Jobben for å fronte 
betydningen av arbeid og aktivitet. En anledning 
ved døping av den nye båten som brukes til søppel
plukking i Oslos skjærgård og en anledning hvor 
helseminister Bent Høie kunne overrekke 3 millioner 
til Jobben. 

Besøket på Blå Kors Lade behandlingssenter med 
leder i Helse og omsorgskomiteen, Olaug Bolle
stad, var for å vise frem det arbeidet som Lade gjør i 
sin helseregion.

• Rogaland Asenter – hvordan få tak i gravide 
med rusproblemer

• Stensløkka ressursenter – ressursfokus og 
endringsoptimisme

• Os kommune – holdninger

Rus & Samfunn

Rus & Samfunn er et uavhengig nettmagasin som 
lager kvalitetsjournalistikk fra rusfeltet. I deler av 
2018 var det laber aktivitet i magasinet i påvente av 
ny redaktør. 1. september begynte Berit Simenstad 
som ny redaktør i halv stilling.

De viktigste utviklingstrekkene for Rus & Samfunn 
siste halvår 2018:

• Sterk økning i antall lesere 

• Den enkelte sak når frem til flere, særlig ved 
spredning via Facebook

• Flere faste følgere av Facebooksiden til 
Rus & Samfunn

Rus & Samfunn har lagt vekt på å dekke et bredt 
spekter av saker fra rusfeltet, og vi ønsker ikke at 
magasinet skal kunne settes i bås, hverken, faglig, 
ideologisk eller politisk. Rus & Samfunn følger 
bestemmelsene i pressens Vær Varsomplakat.

Rus & Samfunn har begrensede ressurser og må 
hele tiden prioritere hva som er mulig å få realisert. 
Pr. i dag har ikke Rus & Samfunn forutsetninger for 
en løpende nyhetsdekning av hva som skjer innen 
rusfeltet.

I løpet av høsten har følgende tre områder pekt seg 
ut som det Rus & Samfunn bør prioritere fremover:

• Menneskehistorier man kan lære av

• Popularisering av forskning og fagstoff

• Faglige og politiske konflikter på rusfeltet

Redaktør Berit Simenstad
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Vi jobber også med å skaffe mer ressurser til maga
sinet slik at det skal være mulig å realisere prosjek
ter med mer undersøkende journalistikk.

Det er skarp konkurranse om folks tid og opp
merksomhet. Rus & Samfunn må derfor i 2019 
jobbe enda mer med å nå ut til flere med det gode 
innholdet vårt. Den positive leserutviklingen og den 
store interessen for det som skjer innen rusfeltet, er 
et godt utgangspunkt.

ANDRE AKTIVITETER

Høringsuttalelser 

Fagrådet var invitert til, og har kommet med 
høringsuttalelser til:

• Høringssvar til Blankholmutvalget april

• Høringssvar Pakkeforløp gravide og rus
midler mai

• Høringssvar – Oslo kommunes rusmelding mai

• Innspillsmøte om ny sykehusplan i regi av HOD 
i juni

• Høringssvar Forslag til endringer i sprøyteroms
ordningen august

• Høringssvar Helse MidtNorge utviklingsplan 
oktober

• Deltok i innspillsmøte til Magnussenutvalget 
(inntektsutvalget) oktober 

• Høring om statsbudsjettet 2019 i Stortingets 
Helse og omsorgskomite, både skriftlig og 
muntlig oktober

• Høringssvar – betaling frå pasientar for poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta november

Undervisning og innlegg

• 18. april hadde rådgiver innlegg på Recovery
konferansen til Bergensklinikken

• 28. mai var leder ved Korus Sør og snakket om 
Portugalmodellen 

• 29. august var leder i programkomiteen Oslo Krf 
og snakket om avkriminalisering

• 17. september var leder på medlemsmøte i 
Skien Ap og snakket om avkriminalisering

• 10. oktober hadde leder innlegg om Den gode 
hjertebanken på Naphas konferanse i Trond
heim

• 18. oktober hadde leder innlegg om Portugal
modellen på LAR konferansen

• 18. oktober hadde rådgiver innlegg om 
Den gode hjertebanken på LAR konferansen

• 19. oktober deltok vi på Tyrilis avslutning for 7 
medarbeidere som har vært med siden opp
starten herunder grunder og leder Ulf Jansen

• 1. november hadde leder innlegg på rusfaglig 
forum Innlandet 

• 9. november hadde leder innlegg på rådslag om 
overdosestrategien i Helsedirektoratet

• 13. november hadde leder innlegg på Serafs 
10årsjubileum

• 22. november hadde rådgiver innlegg på 
Polyfonkonferansen i Bergen hvor hun presen
terte rapport om musikkterapi i kommunene, 
en brukerevaluering. Hun ledet også en samtale 
om videre satsning på musikkterapi mellom 
direktør ElseMarie Løberg Avdeling for rus
medisin Helse Bergen og Rønnaug Frøiland etat 
for rus og psykisk helse Bergen kommune. 

• 20. desember deltok leder i podcasten Rett på 
med tema «rusfeltet i 2018»

• 4. februar 2019 hadde leder innlegg på lanse
ringsseminar for kvalitetsregister i TSB

• 8. februar hadde leder innlegg knyttet til Høies 
ønske om innspill fra det sivile samfunn til 
arbeidet i FN

På rusfeltet.no ligger en oppdatert manual for bruk 
av tvang etter Helse og omsorgstjenesteloven § 10: 
rusfeltet.no/arbeidsmanualtvangholkap102/  
Rådgiver har i perioden fått flere spørsmål via telefon 
og epost om bruk av tvang og har gitt veiledning.

Fra dialogmøte 
med Høie før FNs 
narkotikakommisjon 
2019
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Fagrådet ble invitert til og har gitt innspill til Oslo 
Rødt og deres program for kommunevalget 2019. 
Norsk psykologforening har også bedt om innspill 
til satsningsområde for en ny periode.

Pompidougruppen

Leder var invitert og deltok i Pompidougruppens 
2018 Executive Traning on Drug Policy. Det var to 
samlinger med representanter fra 18 andre land og 
den andre samlingen var i 2225 mai 2018. Fag rådet 
– Rusfeltets hovedorganisasjon og Foreningen for 

human narkotikapolitikk (FHN) var invitert av Helse
minister Bent Høie til Pompidougruppens minister
møte i Stavanger 27.–28. november 2018 som 
representanter for det sivile samfunn. Både leder i 
FHN, Arild Knutsen og leder i Fagrådet, Jan Gunnar 
Skoftedalen, hadde innlegg i plenum for delegatene 
på ministermøtet.

Besøk og synliggjøring

Styret og/eller sekretariatet i har i denne perioden 
besøkt 19 medlemmer, men også andre virksom
heter innen rusfeltet. Medlemmene vi har besøkt 
er blant andre Vartun i Os kommune, Stensløkka 
ressur senter, Marcus Thranes Hus, Rogaland 
 A senter og Klinikk for Rus og avhengighet ved 
St. Olav HF. 

Fagrådets bekymring rundt TSBs plass i Helse
direktoratet bidro til en invitasjon om møte fra 
helse direktør Bjørn Gulvog 30. mai. Et konstruktivt 
møte som endte blant annet med avtale om opp
følgingsmøter.

Vi har hatt besøk av flere medlemsvirksomheter på 
kontoret for å diskutere ulike problemstillinger.

Leder var invitert og deltok på åpningen av ny avde
ling ved Manifestsenteret 29. august.

Leder deltok på Kompetansetjenesten TSB sin kon
feranse for TSB ledere 13.–14. september

Leder deltok i NRK sin sending for Oslo Maraton for 
å promotere Den gode hjertebanken

Leder var invitert og deltok på åpningen av Crux 
Verksgata Stavanger sine nye lokaler 29. oktober.

Leder var invitert og deltok under åpen dag i Akans 
nye lokaler i Oslo 11. oktober.

Leder var invitert og deltok sammen med Virkes 
direktør for Ideell og frivillighet, Inger Helene Venaas 
og leder i Helse og omsorgskomiteen, Olaug Bolle
stad, på et møte med Blå Kors Lade behandlings
senter om ideelles vilkår i rusfeltet 8. august.

Leder var invitert og deltok i debatt på Evangelie
senteret nettverkstreff på Østerbo Evangeliesenter 
21. november.

Fagrådets pris godt rusfaglig arbeid 2018 

Klinikksjef ved Blå Kors Haugaland Asenter, Geir 
Henrik Iversen, ble tildelt Fagrådets pris for godt 
ruspolitisk arbeid 2018. 

Prisen ble delt ut av styreleder Kirsten Frigstad og 
leder Jan Gunnar Skoftedalen under festmiddagen 
på Fagkonferansen i Trondheim 5. september. 
Prisen var et trykk av kunstneren Rolf Nerli. 

Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2018

Helseminister Bent Høie ble tildelt Fagrådets pris 
for godt ruspolitisk arbeid 2018. Prisen ble delt ut 
under ruspolitisk seminar 27. april 2018. Prisen er et 
kunstverk av glasskunstneren Aino Jensen. 

Skoftedalen 
og Høie under 

Pompidougruppens 
ministermøte i 

Stavanger 2018

Prisvinner Geir Henrik Iversen, klinikksjef Blå Kors Haugland 
A-senter flankert av styreleder Kirsten Frigstad og leder 
Jan Gunnar Skoftedalen
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Fagrådets stipend

Fagrådet mottok en stipendsøknad i 2018. Det var 
fra Katrine Melby Blå Kors Lade behandlings
senter. Sammen med kollegaer fra Lade deltok 
de på International Society of Addiction Medicine 
(ISAM) kongress i Busan, SørKorea 3.–6. novem
ber 2018 for å presentere poster med resultater 
fra en dobbelblindet randomisert klinisk studie 
på bruk av oksytocin nesespray for alkoholabsti
nens. Søknaden ble innvilget med 10 000 kroner. 
Stipendordningen lyses ut på rusfeltet.no. Vilkåret 
for stipend er at en skal presentere norsk forskning 
eller modeller på utenlandske konferanser.

Sosiale medier

Mye av Fagrådets kommunikasjon og informasjons
arbeid kanaliseres gjennom Fagrådets nettside 
www.rusfeltet.no og Facebook samt Twitter.

På nettsiden legges det daglig ut nyheter fra rus
feltet og beslektede fagfelt med linker til avisartikler, 
tidsskrifter og nettsteder. Endringene i mediebildet 
og økende andel av betaling pr. artikkel gjør at dette 
er en tjeneste som vi vurderer å endre.

Fagrådets webside er den mest oppdaterte og mest 
besøkte siden på nyhetsbildet knyttet til rus og 
avhengighet. Nettsiden benyttes også til å presen
tere rusfaglige og ruspolitiske kommentarer fra 
Fagrådet under Nytt fra Fagrådet. 

Gjennom Nytt fra Fagrådet ønsker Fagrådet å holde 
fokus på en del av de mest aktuelle sakene knyttet 

til Fagrådets arbeid og arbeidsplan. I tillegg benyttes 
siden til å annonsere og informere om møteplas
sene, studietur og andre arrangementer eller tiltak i 
Fagrådets regi. Her legger Fagrådet også ut Hørings
uttalelser som er under utarbeidelse eller som er 
ferdig utarbeidet. Det legges videre opp til at med
lemmer og andre kan komme med kommentarer på 
siden til sakene under Nytt fra Fagrådet. Nettsiden 
benyttes også til å informere om ledige stillinger og 
kurs og konferanser i medlemsvirksomhetene. Tabel
len under viser utviklingen av antall besøk/treff pr. år.

Årstall 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antall 
besøk/
treff

149 608 117 77 120 096 130 137 119 781 167 094

Fagrådet sender ukentlig ut nyhetsbrev hvor nyhe
tene i hovedsak er hentet fra Nytt fra Fagrådet. Det 
er cirka 920 mottakere av disse ukentlige nyhets
brevene. I forbindelse med GDPR måtte mottakerne 
gjøre en ny aktiv handling for å motta nyhetsbrevet. 
Det medførte at vi mistet halvparten av tidligere 
mottakere.

Fagrådet har siden desember 2010 hatt en 
Facebook side og har pr. 8. mars 2019 3860 følgere. 
En økning på 15 % siste år. Fagrådet opprettet i 
desember 2010 også egen konto på Twitter under 
brukernavnet @rusfeltet. Det er leder som har 
hovedansvaret for Twitterkontoen. I alt er det 
2240 personer/organisasjoner som pr. 8. mars 2019 
følger Fagrådet på Twitter. Det er en økning på 5 %.
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5. AVSLUTNING
Denne årsmeldingen går som nevnt i innledningen 
fra 16. mars 2018 til 8. mars 2019.

Det har vært et svært aktivt år for Fagrådet som 
vi håper gjenspeiles i rapporten. Fagrådet deltar i 
økende grad i prosjekter og saker av faglig karak
ter som går over tid. Det er i tråd med Fagrådets 
Strategisk plan 2015–2020. Frem til årsmøtet i 2020 
vil styret arbeide med en ny strategi. Det blir et 
spennende arbeid i et rusfelt som nok vil oppleve 
endringer i utfordringsbildet.

Fagrådet styre og sekretariat må ha både et kort
siktig og et langsiktig perspektiv på arbeidet. 

Ting vil endre seg, men samtidig er det vanskelig 
å se for seg hvor rusfeltet er om 5 til 10 år. Vi skal 
arbeide for at Fagrådet sikrer gode rammevilkår for 
medlemmene slik at de kan bidra til et godt tilbud 
for pårørende og rusavhengige som har behov for 
hjelp.

Det kortsiktige perspektivet gjenspeiler seg i Arbeids
planen 2019 som årsmøtet skal behandle. Her håper 
vi på gode diskusjoner og konkrete innspill.

Styret ønsker velkommen til et godt årsmøte i Thon 
Vika Atrium i Oslo torsdag 9. mai 2019.

Oslo 8. mars 2019
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ÅRSREGNSKAP 2018





RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Salgsinntekt 6 6 042 784 5 741 972

Sum driftsinntekter 6 042 784 5 741 972

Lønnskostnad 1 2 461 668 2 034 596

Avskrivning av driftsmidler 7 15 330 0

Annen driftskostnad 1, 2 3 375 049 3 305 931

Sum driftskostnader 5 852 048 5 340 527

Driftsresultat 190 736 401 445

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt 932 1 658

Resultat av finansposter 932 1 658

Årsresultat 5 191 668 403 103

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 5 191 668 403 103

Sum overføringer 191 668 403 103
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BALANSE

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 30 660 0

Sum varige driftsmidler 30 660 0

Sum anleggsmidler 30 660 0

Omløpsmidler

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 14 200 20 786

Sum fordringer 3 14 200 20 786

Bankinnskudd, kontanter o.l

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 1 897 877 1 571 467

Sum bankinnskudd, kontanter o�l� 1 897 877 1 571 467

Sum omløpsmidler 1 912 077 1 592 253

Sum eiendeler 1 942 737 1 592 253
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Egenkapital og gjeld Note 2018 2017

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 1 472 162 1 280 494

Sum opptjent egenkapital 5 1 472 162 1 280 494

Sum egenkapital 5 1 472 162 1 280 494

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 69 325 0

Skattetrekk og annen offentlig gjeld 177 531 136 979

Annen kortsiktig gjeld 223 719 174 780

Sum kortsiktig gjeld 3 470 575 311 760

Sum gjeld 3 470 575 311 760

Sum egenkapital og gjeld 1 942 737 1 592 253

Oslo, 8. mars 2019
Styret i Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon
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NOTER
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regn
skapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Regnskapsprinsippene er beskrevet nedenfor.

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntektsføring skjer i samsvar med opptjenings
prinsippet. Salg av tjenester inntektsføres etter 
hvert som tjenestene utføres.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, 
dvs. at kostnader medtas i samme periode som 
tilhørende inntekter inntektsføres.

VURDERING OG KLASSIFISERING AV BALANSE-
POSTER GENERELT
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klas
sifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. 
Anleggsmidler som har begrenset økonomisk leve
tid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivnings-
plan. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som forventes å ikke være 
forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den 
utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke 
lenger er til stede.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Gjeld vurderes til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer vurderes til 
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en indi
viduell vurdering av de enkelte fordringer.

SKATT
Organisasjonen er ikke skattepliktig.
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NOTE 2 ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Kostnader består av følgende 2018 2017

Kontorkostnader 1 128 115 1 114 098

Reise/seminarkostnader 1 780 148 1 808 723

Andre kostnader 466 786 383 111

Sum 3 375 049 3 305 931

NOTE 3 FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER MV.

2018 2017

Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0

Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år 0 0

NOTE 1 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M.

Lønnskostnader 2018 2017

Lønninger 2 000 250 1 651 899

Arbeidsgiveravgift 302 597 252 512

Pensjonskostnader 158 821 130 185

Sum 2 461 668 2 034 596

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 2 2

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn og annen godtgjørelse 812 191 0

Arbeidsgiveravgift 0 151 200

Sum 812 191 151 200

OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

REVISOR
Kostnadsført honorar til revisor for 2018 utgjør 
kr 48 845 inkl. mva.

Lovpålagt revisjon 32 125

Andre tjenester 16 720

Sum honorar til revisor 48 845
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NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Totalt

Anskaffelseskost 01.01. 0 0

Tilgang 45 990 45 990

Avgang 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 45 990 45 990

Akk. av/nedskrivninger 31.12. 15 330 15 330

Balanseført verdi 31�12� 30 660 30 660

Årets avskrivninger 15 330 15 330

Avskrivningsplan Lineær

Økonomisk levetid 3 år

NOTE 6 INNTEKTER

Per virksomhetsområde 2018 2017

Medlemskontigenter 910 500 875 000

Deltakeravgifter 1 457 362 1 336 706

Andre inntekter 574 922 480 266

Statstilskudd 3 100 000 3 050 000

Sum 6 042 784 5 741 972

NOTE 5 EGENKAPITAL

Foreningens kapital

Pr. 01.01. 1 280 494

Årets resultat 191 668

Pr� 31�12� 1 472 163

NOTE 4 BANKINNSKUDD

2018 2017

Bundne skattetrekksmidler 101 948 80 305
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