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Forord
Dette er sluttrapporten for alkoholforebyggingsprosjektet innenfor psykisk helse som AV-OG-TIL
mottok støtte fra ExtraStiftelsen for å iverksette i 2016.
I forbindelse med dette prosjektet har AV-OG-TIL samarbeidet bredt med nettverket, herunder AVOG-TIL-kommuner og medlemsorganisasjoner. Vi vil i den forbindelse spesielt takke Legeforeningen
v/Torgeir Gilde Lid, BlåKors v/Stig Søderstrøm, Sarpsborg AV-OG-TIL-kommune v/Bente Holm Sælid
og Birkenes AV-OG-TIL-kommune v/Maylinn Moberg Peersen for deltagelse i referansegruppen og
viktige bidragsytere i prosessen.
Vi vil også takke Extrastiftelsen som ved å tildele AV-OG-TIL tilskudd gjorde det mulig å utarbeide
kommunikasjon og materiell til å nå eldre om informasjon om alkovett i livskriser.
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Sammendrag
En oppfatning av at alkohol hjelper i tunge perioder har ført til behov for informasjon om
sammenhengen mellom alkohol og psykisk helse.
Langsiktige mål for AV-OG-TIL er å øke refleksjonsnivået i befolkningen vedr. konsekvenser av
alkoholbruk når man er i en livskrise, samt å bidra til endring i holdninger og adferd. Konkrete
målsetninger i dette prosjektet har vært å utvikle materiell som kan brukes av helsepersonell og
offentlig ansatte i samtale med pasienter og innbyggere som selv oppgir å slite eller som man
mistenker er på vei inn i en livskrise. Informasjonsmateriellet på tema er et godt virkemiddel for
kommuner som jobber målrettet med primærforebygging. Prosjektet hadde opprinnelig planlagt å nå
50 000 personer i 2016, og dette er nådd. Primærmålgruppen er de som er i en livskrise, og
sekundærmålgruppe for tiltaket er befolkningen som helhet.
AV-OG-TIL arbeider etter en sammensatt systemstrategi, med flere aktører, kanaler og tiltak. AV-OGTIL gjør analyse for problem- og målgruppeforståelse, og søker samarbeid med relevante aktører.
Prosessen sikrer faglighet, målsetning/målgruppe og kommunikasjon.
Det ble opprettet en referansegruppe hvor Legeforeningen, BlåKors og AV-OG-TIL-kommuner er
representert. Det gav erfaring og kunnskap fra lokalt perspektiv, temaet alkohol innen
primærhelsetjenesten, og om kommunikasjon og kampanjeiverksetting. Utadrettet kommunikasjon
og aktivitet foregikk hovedsakelig i september-november, og annonsering med oppstart 2016 løper
inn i 2017. All aktivitet beskrevet i søknad er iverksatt.
I samarbeid med referansegruppen ble eldre definert som primærmålgruppe, samt å formidle
problemstillingen til/via primærhelsetjeneste. Det er utarbeidet materiell for ulike kanaler; brosjyrer,
plakater. Annonser for print og digitale flater. Det er utarbeidet illustrasjoner og artikler på
avogtil.no, og det var stor synlighet på nettsiden og Facebook ukene rundt verdensdagen for psykiske
helse. Eksempler på temaer; hvordan alkohol virker uheldig i en livskrise, hva du kan være bevisst på,
råd for hvordan du kan ta kontrollen hvis eskalerende drikking, hvordan er det å være pårørende til
en som sliter. Det har vært flere medieoppslag i nasjonale og lokale medier. Annonsering i landets
største aviser, i temarelevante magasiner og infoskjermer på legekontor. Flere kommuner markerte
tema i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Materiell er tilgjengelig hos fastleger, hos
psykologer, på servicetorg, på frisklivssentraler mv., og brosjyrer er sendt til alle landets
kommuneleger og eldreråd, totalt 79100 brosjyrer er distribuert.
AV-OG-TIL vil videreføre arbeidet på alkovett i livskriser. Informasjonsmateriellet som er utviklet, vil
bli benyttet videre og videreutviklet.
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Det har tradisjonelt vært lite kjennskap i befolkningen rundt at alkohol kan ha negativ innvirkning på
psykisk helse. Over tid har det også på samfunnsnivå forekommet endringer i nordmenns
drikkevaner, og alkohol inngår naturlig i stadig flere situasjoner. Samtidig er det en omfattende
kommunikasjon i populærkulturen (filmer, bøker, musikk) om at alkohol hjelper en å komme seg
gjennom tunge perioder, og dette er også en del av sjargongen blant folk flest. Men en økende
bevissthet i offentligheten vedrørende psykisk helse har nå skapt et større mulighetsrom for å
kommunisere om viktigheten av å være bevisst egen drikking når man står i krevende livssituasjoner.
Livskriser er noe de aller fleste opplever en eller flere ganger i løpet av livet, de er gjerne utløst av
tapsopplevelser og sorg, og kan gi ulike psykiske plager og symptomer.
AV-OG-TIL har tett samarbeid med kommuner om alkoholforebygging. Ved utgangen av 2016
samarbeider vi om lokalt forebyggingsarbeid med 40 kommuner gjennom AV-OG-TIL Lokalt. Vi har
tidligere fått tilbakemeldinger fra flere kommuner at det savnes materiell om alkohol og psykisk helse
rettet mot pasienter og innbyggere. Det er forståelig at det er vanskelig å ta opp folks potensielt
uheldige alkoholbruk direkte med den det gjelder, spesielt hvis man vet at de allerede sliter med
andre ting, og det trengs mer informasjon og kunnskap om hva man kan gjøre hvis man kjenner noen
som sliter eller man selv møter på store utfordringer i livet. I 2015 testet AV-OG-TIL ut enkelt
informasjonsmateriell om alkovett og psykisk helse til bruk i AV-OG-TIL-kommunene. Målgruppa var
30-40-åringer som opplever at livet kan bli litt for tøft, og som kan komme til å forsøke å bøte på
utfordringene med alkohol. Dette arbeidet og kunnskapsgrunnlaget bygges det i dette prosjektet
videre på.
Det er behov for å øke bevissthetsnivået i befolkningen vedrørende hvordan uheldige drikkevaner i
krevende situasjoner ikke er udelt positivt, men rett og slett kan bidra til å gjøre vondt verre. AV-OGTIL ser behov for informasjon om sammenhenger og vekselvirkninger mellom alkohol og psykisk
helse. Det trengs også kunnskap om hva man kan gjøre hvis man kjenner noen som sliter, eller man
selv møter på store utfordringer i livet. Informasjon rettet mot både primærmålgruppen og
sekundærmålgruppen om hva man bør være bevisst på i slike situasjoner, har bredt nedslagsfelt og
stor potensiell forebyggende effekt for folks psykiske helse.
Primærmålgruppen for dette prosjektet er de som er i en livskrise. Det finnes ikke statistikk på hvor
mange som til enhver tid er i en livskrise. Dette fordi livskrise ikke er en diagnose, men snarere en
kritisk livssituasjon som den enkelte opplever. AV-OG-TILs arbeid med livskriser er ikke rettet mot de
som allerede har en psykiatrisk diagnose, men er av primærforebyggende art og rettet mot de som
opplever lettere psykiske plager og alkoholbruk relatert til dette. Begrepet dobbeltdiagnose nevnes
her likevel, siden det viser at kombinasjonen alkohol og psykisk nedstemthet kan bli en vond sirkel
som det er enda vanskeligere å komme ut av. Sekundærmålgruppe for tiltaket er befolkningen som
helhet. Når man er i en livskrise er det ofte de som står rundt, nærmeste pårørende – familie,
venner, naboer, – som kan være viktige støttespillere og bidra til at man kommuner ut at den tunge
situasjonen.
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Prosjektets målsetting er å iverksette samarbeid med AV-OG-TIL sine medlemsorganisasjoner på
tema livskriser, utvikle materiell som kan brukes av helsepersonell og offentlige ansatte i samtale
med pasienter og innbyggere, distribuere materiell gjennom kommuner knyttet til AV-OG-TIL Lokalt
og som virkemiddel for kommuner andre aktører som jobber målrettet med primærforebygging og
ser nødvendigheten av å skape oppmerksomhet i befolkningen om dette temaet, samt å sette
temaet på dagsordenen via medieoppslag og andre kanaler
Konkrete produksjoner og kanaler i arbeidet er trykt og digitalt materiell, informasjon gjennom
nettsider og sosiale medier, og målrettet møte med målgruppen i lokalsamfunnet.
Konkrete målsetninger i dette prosjektet er å utvikle materiell som helsepersonell og offentlig
ansatte har for hånden i samtale med pasienter og innbyggere som selv oppgir å slite eller som man
mistenker er på vei inn i en livskrise. Materiellet vil være et godt virkemiddel for aktører som jobber
målrettet med primærforebygging av alkohol. Prosjektet hadde opprinnelig som mål å nå 50 000
personer i 2016, og har i realiteten nådd et mye større antall.
Det er lite oppmerksomhet i offentligheten rundt at alkohol kan ha en negativ innflytelse på psykisk
helse. Økt alkovett i livskriser vil bidra til at færre opplever at situasjonen forverres og/eller utvikler
en psykisk plage eller lidelse. Om man har reflektert over det på forhånd og har kunnskap om de
negative effektene, er sannsynligheten mindre for at man velger alkohol som løsning når man
opplever problemer og motgang.

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode
AV-OG-TIL arbeider bredt, på tvers av sektorer og både nasjonalt og lokalt. AV-OG-TIL tilrettelegger
for at organisasjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner kan være med og formidle
budskapet om godt alkovett, og samarbeider også med aktører som ikke har rusforebygging som
kjernevirksomhet, for å spre arbeidet for bedre holdninger på flere arenaer. Lokalt samarbeid
prioriteres fordi lokal aktivitet er sentralt for å drive godt holdningsskapende arbeid.
AV-OG-TIL har stor kompetanse innenfor opplysningsarbeid og kampanjer. Nasjonale kampanjer
rettes mot befolkningen som en del av et sett av tiltak for effektiv forebygging. AV-OG-TIL arbeider
etter en sammensatt systemstrategi: Flere aktører, kanaler og tiltak som sammen kan endre
holdninger og handlinger. Vi har erfart at dette er mer effektivt enn enkeltstående tiltak. Dette er
også i tråd med Verden Helseorganisasjons anbefalinger for alkoholforebygging.1 Prosjektet
inkluderer produksjon av materiell, lokalt arbeid direkte mot målgruppen, pressearbeid mot
befolkningen som helhet, og kommunikasjon og annonsering i sosiale medier, på nettsider og i
tradisjonelle medier. Da vil vi også få mest mulig ut av ressursene vi får stilt til rådighet og får brukt
den kompetansen og de menneskene som er tilstede lokalt.
AV-OG-TIL er opptatt av bredt nettverk og godt samarbeid med aktører på feltet, vi gjør research og
analyse for god problemforståelse og problembeskrivelse, og vi undersøker hvilke grupper i
befolkningen som er berørt av problemstillingene og hvilke grupper som må kommuniseres med for
1

Edwards, Griffith et al (1994), Alcohol Policy and the Public Good, Oxford University Press (for WHO Europe).
På norsk:”Et sammendrag av Alcohol Policy and the Public Good”, Eurocare 1995, s 25. For mer om kombinerte
løsninger se også Alcohol: No Ordinary Commodety. Research and Public Policy. A summary of Babor et al
(2003) and an internasjonal debate around it, oct 2003. Reprint form Addiction 98, 1341-1370, s 8f.
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å få til en endring. AV-OG-TIL søker samarbeid med ulike aktører som kan bidra inn på ulikt vis, slik at
vi i fellesskap sikrer en god kampanjegjennomføring.
I planleggingen av kommunikasjonsstrategier bygger AV-OG-TIL bl.a. på totrinns modellen (two-step
model of communication) og innovasjonssprednings-teorien (Diffusion of Innovations Theory).
Totrinns modellen er en solid modell som har dominert kommunikasjonsfaget i over 30 år. Modellen
understreker at informasjonsprosessen mellom avsender og mottaker ikke bare omhandler
massemedia som den eneste informasjonskanalen med påvirkningskraft på enkeltindivider.
Mottakeren blir like mye påvirket og mottar like mye informasjon fra andre individer rundt seg.
Denne modellen knytter altså sammen massekommunikasjon med mellommenneskelig
kommunikasjon, og vektlegger påvirkningskraften til opinionsledere. AV-OG-TILs kampanjemodell
prioriterer lokal aktivitet og informasjonstjenester nettopp fordi man nå vet hvor viktig det er at et
budskap ikke bare kommer ovenfra og ned, men blir diskutert og videreført på grasrotnivå. De nære
mediene og lokale nettverk er derfor høyt prioritert.
For å nå målgruppen iverksettes det tiltak og aktivitet gjennom ulike kanaler og med ulike aktører.
Det handler om å nå helt frem til målgruppa, og å skape en gjenkjennelseseffekt for å styrke
budskapet. Det er lagt opp til at den pasienten som sitter på legekontoret i sin kommune, både kan
oppleve at legen selv tar opp alkohol som tema, men også at pasienten på forhånd kan ha bladd i en
brosjyre eller lest på en informasjonsskjerm på venteværelset. Samme person kan ha sett en
annonse i en avis eller et blad eller i temabilaget til verdensdagen for psykisk helse, eller kan ha
oppfattet at samme budskap har dukket opp på Facebook. Bor eller jobber man i en AV-OG-TILkommune, kan man ha møtt noen som har budt på vaffel og en quiz eller ha sett en stand på
biblioteket for eksempel, med rollups, plakater og brosjyrer. Har man lett etter informasjon om
temaet, har man funnet informasjonsartikler på nett med de samme illustrasjonene – og noen flere
som kanskje har vært nye blikkfang for et tema som man har vært på leit etter informasjon om. Og
har man hørt på radio eller bladd en avis, så har man kanskje fått med seg informasjon om dette
temaet der også. Svært mange personer vil få med seg budskapet i minst en av disse kanalene, og jo
flere ganger, jo mer øker man bevisstheten om alkovett i livskriser. Jo mer målrettete kanaler,
målgruppetilpasset budskap og avsendere med kredibilitet, desto mer gjennomslag.
Ved utgangen av 2016 samarbeider AV-OG-TIL tett med 40 norske kommuner om
alkoholforebygging. Gjennom kommunesamarbeid formidles informasjon til den voksne
befolkningen, for eksempel via lokale arrangement, helsestasjoner, skoler og barnehager.
I prosjektet ble det etablert en referansegruppe med kompetanse om temaet. Gruppen inkluderte to
representanter fra relevante medlemsorganisasjoner (Legeforeningen og BlåKors), to AV-OG-TIL
koordinatorer fra samarbeidskommuner (Sarpsborg og Birkenes) og to fra AV-OG-TIL sitt sekretariat.
Dette gav stor erfaring og solid kunnskap fra lokalt holdningsskapende arbeid og psykisk helsearbeid,
på temaet alkohol innen primærhelsetjenesten og om kommunikasjon og kampanjeiverksetting.
Det er noen få avvik fra opprinnelig plan skissert i opprinnelig søknad til Extrastiftelsen. Det ble ved
innvilgning om prosjektstøtte ikke bevilget støtte for spørreundersøkelse/meningsmåling på temaet.
I dialog med Extrastiftelsen ble det avklart at spørreundersøkelse ville bli finansiert av AV-OG-TIL, og
undersøkelse er følgelig iverksatt for midler utenom dette prosjektet. All aktivitet beskrevet i søknad
er for øvrig iverksatt.
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Arbeidet ble videre forskjøvet noe i tid, men innenfor samme kalenderår. Utadrettet kommunikasjon
foregikk hovedsakelig i september/oktober/november. Noe av digital annonsering på legekontorer
med oppstart i 2016 har varighet som løper inn i 2017.
Opprinnelig plan i henhold til søknaden:
Jan.: Nedsette referansegruppe og gjennomføring av nasjonal spørreundersøkelse.
Jan./feb.: Resultater fra spørreundersøkelse bearbeides, det avholdes møter med referansegruppe
om utforming av materiell og planlegging av mediesaker.
Mar./apr.: Løfte temaet i offentligheten gjennom media.
Sep./okt.: Distribuere og lansere materiell, løfte temaet i offentligheten gjennom media.
Gjennomføre kampanje i kommunene tilknyttet AV-OG-TIL
Des.: Evaluering.

Kap 3. Resultater og resultatvurdering
I planleggingen av arbeidet som ble gjort på temaet alkohol og psykisk helse i 2015 ble vurdert av
referansegruppen, og det ble besluttet å bygge videre på det foregående. Kunnskapsgrunnlaget som
denne kampanjen bygger på ble presentert for referansegruppen og det ble avklart at
hovedmålgruppen burde være eldre delen av befolkningen. Temaet alkohol og psykisk helse er en
problemstilling med stor relevans for og innvirkning på de eldre i befolkningen. I den forbindelse var
det også nødvendig å belyse sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Ett eksempel her er
søvn, som er et debutsymptom ved lettere psykiske plager, men også en vanlig endring som følge av
alderdom. Samtidig er det utbredt å ta seg et glass eller to for slappe av å få sove om kvelden, noe
som igjen kan være uheldig i lengden da alkohol kan forringe søvnkvaliteten. Et annet eksempel er at
eldre som gruppe i større grad enn andre grupper er foreskrevet medisiner, og alkoholbruk – enten
det er for å dempe symptomer på lette psykisk helseplager eller det er for nytelsens skyld – har også
ulik innvirkning på medisinenes innvirkning på kroppen. Psykisk og fysisk helse henger sammen, og
når man løfter opp temaet alkohol og eldre kommer denne sammenhengen til dels enda sterkere
frem.
Det er utarbeidet både trykt og digitalt materiell, tilpasset ulike kommunikasjonskanaler. Materiellet
formidler at «det er menneskelig å ha det vanskelig, alkovett er å ikke fylle på med mer når det er litt
for mye». Av trykt materiell er det laget brosjyrer og plakater. det er utviklet annonser for trykk, og
informasjonsmateriell for digital annonsering på sosiale medier og på legekontorer.
AV-OG-TIL-kommunene har gjort brosjyremateriell tilgjengelig i sine lokalsamfunn, blant annet på
fastlegekontorer, hos psykologer, på servicetorg, på frisklivssentraler etc. Tiltak som iverksettes
innenfor AV-OG-TIL Lokalt er forskjellig fra kommune til kommune, og flere av
samarbeidskommunene hadde store markeringer knyttet opp til Verdensdagen for psykisk helse, der
alkovett i livskriser var inkludert som en tydelig del av kommunenes kommunikasjon og aktivitet. I
tillegg er brosjyrene spredt til resten av landet, ved at alle landets kommuneleger og alle landets
eldreråd har fått disse tilsendt. sammen med oppfordring om å spre materielle. Materiellet er et godt
virkemiddel for kommuner og andre aktører som jobber målrettet med primærforebygging og ser
nødvendigheten av å skape oppmerksomhet i befolkningen om dette temaet, og kampanjen er også
spredt til AV-OG-TIL sine medlemsorganisasjoner. Det ble trykket opp til sammen 87 000 brosjyrer,
av disse er totalt 79 100 brosjyrer sendt ut land og strand til alle lokalsamfunn.
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Videre var det i tråd med søknaden et sentralt mål å formidle denne problemstillingen til
primærhelsetjenesten, da helsepersonell ofte kvier seg for å ta opp alkohol som tema. At ens eget
alkoholforbruk tas opp av fastlegen kan for noen føles som for privat eller skambelagt, og på den
andre siden kan legen i en konsultasjon vegre seg for å ta opp et tema som potensielt avdekker et
større problem.2 Det ble derfor utviklet informasjonsmateriell som målgruppa kan finne tilgjengelig
på et venteværelse før en konsultasjon, eller som fastlegen kan ha for hånden med tanke på
pasienter som det kan være aktuelt for. Erfaringer i kommunikasjonsarbeidet og tilbakemelding fra
helsepersonell viser at det er lettere å ta opp et tema hvis den som skal gjøre det for eksempel har en
brosjyre for hånden. Faktabaserte brosjyrer er et godt hjelpemiddel for å ta opp tema som ofte
oppleves som vanskelige både for legen og pasienten. Budskapet ble forsterket av digital
annonsering på infoskjermer på legekontor, med informasjon og råd til pasientmålgruppa og deres
pårørende. Den digitale annonseringen er totalt stipulert til å nå ut til 120 000 pasienter/pårørende,
og er vist på 545 ulike legekontorer rundt omkring i landet.
Det ble jobbet målrettet for å sette temaet på dagsordenen i media, både nasjonalt og lokalt. Det ble
til sammen 36 presseoppslag, hvorav fire av disse var riksdekkende omtaler. 64 prosent i trykte
medier, 28 prosent i nettmedier og 8 prosent i radio og TV. Eksempelvis ble en kronikk publisert i en
rekke lokalaviser om at det er viktig å være til stede og stille opp for dem som har tunge dager og
sliter med alkohol. Temaet eldre, alkohol og endringer i livet ble drøftet i NRK P1 sine program Ekko
og Her og nå. Oppslagene har videre blitt delt i sosiale medier og fått god respons. Det samlede
medietrykket har bidratt til økt refleksjon, synliggjøring av konsekvenser og meningsdannelse rundt
alkoholbruk og psykisk helse.
Som hovedelementer i kampanjen ble det skrevet en rekke faktaartikler og utarbeidet illustrasjoner
til nettsiden avogtil.no. Det har vært stor synlighet og aktivitet på nettsiden avogtil.no, med
hovedtyngden rundt verdensdagen for psykiske helse 10. oktober. Eksempler på temaer som er er
hvordan alkohol kan virke uheldig i en livskrise, hva du kan være bevisst på og råd for hvordan du kan
ta kontrollen hvis du tror du kan ha et uheldig eller eskalerende alkoholbruk, om hvordan det er å
være pårørende i en slik tøff situasjon og hva man da kan gjøre. Artiklene på nettsiden har vært
publisert på AV-OG-TIL sin Facebookside. Totalt elleve artikler og presseklipp med forskjellige vinkler
på alkohol og psykisk helse bidro til å holde fokus på temaet og forsterke AV-OG-TIL sin rolle som
relevant informasjonsleverandør via Facebooksiden til AV-OG-TIL. Ni artikler ble i tillegg frontet ut
mot en bredere målgruppe gjennom Facebookannonser. Det resulterte i over 13 000 reaksjoner fra
lesere på innlegg i form av kommentarer, delinger og likes. I tillegg til de postene som ble annonsert,
opplevde vi et bredt gjennomslag overordnet på temaet. Den artikkelen som skapte størst
engasjement var artikkelen om verdensdagen for psykisk helse. Her nådde vi ut til over 212 000
personer og saken ble delt nesten 300 ganger. Vi ser at artikler som omhandler
pårørendeperspektivet og som gir konkrete råd tas imot med stor interesse. Saken om «Drikker en
du er glad i for mye» nådde også over 200 000 personer og fikk over 9 000 klikk på innlegg. Totalt har
nettartiklene som omhandler alkohol og psykisk helse på avogtil.no blitt vist nærmere 40 000 ganger
i kampanjeperioden. Dette ble også gjort tilgjengelig for våre samarbeidspartnere, og
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Mer informasjon om tema alkohol innen primærhelsetjenesten i doktoravhandling "Adressing alcohol in
general practice". Torgeir Gilje Lid, 2016.
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samarbeidskommuner har også lagt ut informasjon og illustrasjoner på kommunens hjemmeside, og
delt artikler fra avogtil.no via kommunens Facebookside.
Av tradisjonell kjøpt annonseplass har det vært helsides annonsering i helgemagasinet til Dagbladet
(som har god dekning over hele landet), i tillegg til magasiner for å treffe målgruppen mer målrettet,
som Vi over 60 og temabilaget til Verdensdagen for psykisk helse som var distribuert ut til alle
landets markeringer av verdensdagen, samt via Dagbladet. Opplagstallene på disse magasinene er
totalt på 756 000 eksemplarer.
Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mange enkeltpersoner som har møtt budskapet, da dette er
noe som formidles via ulike kanaler. Men vi kan konkludere med at lagt fler enn 50 000 personer har
sett informasjon om temaet, og at de konkrete målene i prosjektet er nådd. Herunder mål om å
iverksette samarbeid med AV-OG-TIL sine medlemsorganisasjoner på tema livskriser, utvikle
materiell som kan brukes av helsepersonell og offentlige ansatte i samtale med pasienter og
innbyggere, distribuere materiell gjennom kommuner knyttet til AV-OG-TIL Lokalt og som
virkemiddel for kommuner og medlemsorganisasjoner som jobber målrettet med primærforebygging
og ser nødvendigheten av å skape oppmerksomhet i befolkningen om dette temaet, samt å sette
temaet på dagsordenen via medieoppslag og andre kanaler.

Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Prosjektet har utviklet et grunnlag for videreføring av arbeidet. Vi vil i 2017 gi temaet alkohol i
livskriser samme oppmerksomhet som er viet de andre områdene til AV-OG-TIL, og videreføre dette
arbeidet de kommende årene. Arbeidet på alkovett i livskriser blir i det videre en del av tiltakene i
den ordinære driften til AV-OG-TIL.
Kampanjen som nå er utviklet, vil bli benyttet videre. Utarbeidelsen av materiell er utviklet slik at det
kan gjenbrukes over flere år uten at innholdet må endres. Det digitale materiellet har den fordel at
det kan suppleres med ny informasjon og oppdatert forskning.
AV-OG-TIL har planlagt å i 2017 gjennomføre en landsdekkende kampanje, samarbeide med
relevante fagmiljø og organisasjoner, gjennom mediearbeid synliggjøre negative konsekvenser av
alkoholbruk i livskriser, og legge til rette for lokal aktivitet i AV-OG-TIL-kommunene. Arbeidet vil etter
planen også i 2017 bli knyttet opp mot Verdensdagen for psykisk helse, med bakgrunn i dette
prosjektets gode erfaringer på det.
Det langsiktige arbeidet innenfor temaet alkohol og psykisk helse vil bidra til kunnskap i befolkningen
om negative konsekvenser av alkoholbruk i livskriser, og redusert alkoholbruk i livskriser, og
derigjennom bidra til økt alkovett i livskriser. AV-OG-TIL ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet.
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Vedlegg
Folder Det er menneskelig å ha det vanskelig.
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Annonse på trykk i Dagbladet, Vi over 60 og temabilaget til Verdensdagen for psykisk
helse
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Eksempel på aktivitet i AV-OG-TIL-kommuner
Fokusveka om livskriser
Etne kommune og Vindafjord kommune har hatt kvar sin dag med stand på handelsentera. Me
hadde stand med quiz, vafler, aktivitetar for ungane og mange gode samtaler.
Der er morro å sjå korleis quizen engasjerer folk, og den er eit godt verktøy for å få i gong ein samtale
rundt tema alkovett og livskriser.
Markering av verdensdagen og fokusuka
Denne uka har Tysvær kommune markert verdensdagen for psykisk helse og fokusuka til AV-OG-TIL
med stand på rådhuset, biblioteket og Aksdal senter. Det har vært artikkel i lokalavisen Tysvær
Bygdeblad og kommunen har lagt ut informasjon på hjemmesiden og facebooksiden. Mye blest om
temaet og forhåpentligvis mer bevissthet i befolkningen og hos ansatte!
Markering av verdsdagen for psykisk helse
Onsdag 05.10.16 vart verdsdagen for psykisk helse markert på Stord med to føredrag av dansaren og
skodespelaren Adil Khan for deretter moglegheit til å besøke ulike stands. Årets tema «…fordi livet
forandrar seg…» handlar om at endringar er ein naturleg del av livet. Korleis me møter endringane
kan ha innverknad på den psykiske helsa vår, og korleis me har det inni oss kan påverka korleis me
meistrar endring. At foreldre får auka kunnskap om psykisk helse, kan og vera med å førebyggja at
born utviklar psykiske vaskar som ungdom. Foreldre vart difor spesielt invitert til arrangementet om
ettermiddagen, medan kommunen sine 10 klassar vitja arrangementet på dagtid. Av-og-til standen
med fokus på at det er menneskleg å ha det vanskeleg var sjølvsagt på plass heile dagen, og vart godt
vitja av blide vaksne om ettermiddagen.
Markerer Verdensdagen psykisk helse
Servicetorget og kantinepersonalet er kledd opp i dagens antrekk. I Sarpsborg møtte AVOGTIL Lokalt
møtedeltakere med en kopp kaffe og informasjon om Verdensdagen og Livskriser. Hele servicetorget
stiller i dag med flotte Verdensdag t-skjorter og kantinepersonalet har vi kledd opp med AVOGTIL tskjorter.
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Bilde av følgebrev sendt til kommuneleger over hele landet.
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Tilbakemelding fra kommuner i landet
Bilde tatt av en pasient i Fetsund kommune, som var glad for å finne materiellet.
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E-post til AV-OG-TIL sine medlemsorganisasjoner om kampanjen
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Faksimile fra Actis sin rapport Eldre og alkohol - Gammel årgang, nye vaner
ACTIS-NOTAT 1:2017, som benytter materiellet. Actis er en av medlemsorganisasjonene til AV-OGTIL.
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Faksimile fra Avisa Sunnhordland
Uttalelse fra SLT-koordinator i Stord, Bjarte Straume Epland og daglig leder i AV-OG-TIL, Kari
Randen.
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Faksimile fra Aust-Agder Blad
Leserinnlegg fra SLT-koordinator i Risør, Elin Evensen og daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen
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Faksimile eksempel på nettartikkel på avogtil.no
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Eksempler på kommunikasjon og repsons på Facebooksiden til AV-OG-TIL
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