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Et tilbud til arbeidstakere med 
rusrelatert sykefravær.

Mål:

Gjenkjenning

Mulighet til erkjennelse

Kunnskap 

Løsningsalternativer

Hei !

Jeg er en mann på 52 år som dessverre har et stort 

alkoholproblem i perioder. 

I disse periodene må jeg sykemelde meg og kan drikke 

ca. 1 uke i strekk uten pause.

Men hvordan får man fri til å delta på dette kurset så 

lenge jeg går i 100 % stilling? Sykemelding eller?  

Ellers så er jeg skilt grunnet dette her, og har heller ikke 

mange muligheter i min jobb lenger hvis ikke jeg klarer 

å slutte med dette.
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Bakgrunnsfaktorer
”Mest nyttig var bredden/spekteret 

av informasjon som gav meg muligheter 

til å plukke info eller verktøy 

som jeg føler passer for meg”
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Hovedelementer
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Dele mine erfaringer

Sosialt samvær

Brukerpanel

Det å snakke med fagfolk

Samtaler i gruppen

Høre andres erfaringer

Få tips og gode råd

”Jeg ønsker bedre livskvalitet og å kunne 

være en ressurs - ikke en belastning”

Fagbidrag
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Faginnlegg - Medikamentell behandling

Faginnlegg - Selvhjelpsgrupper/AA

Faginnlegg - AKAN

Faginnlegg - Livsstyrketrening

Faginnlegg - Pårørende/Nettverk

Faginnlegg - Avhengighetsutvikling

FAginnlegg - Hjelpeapparatet

Faginnlegg - Kognitiv behandling

Faginnlegg - Skadevirkninger

Faginnlegg - Min plan

Faginnlegg - Motivasjon
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SF 12
”Jeg ønsker å delta på kurset fordi jeg vil mestre livet mitt bedre –

jobb og privat. Mer selvinnsikt, overvinne skamfølelse”
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”Takk for sist og et fantastisk kurs! 

Har ikke rusa meg etter dette kurset HURRA, 

og det er først og fremst min fortjeneste og 

arbeid hver dag og natt” (Deltaker)

Hei Bergsvein

Fra mandag kjøres første ”Mestre jobben – mestre livet?” 

kurset i gang her i Trondheim. Vi vil gjerne takke for alt vi fikk

fra dere i fjor høst, det har vært et solid grunnlag å jobbe ut fra.

(Lade behandlingssenter, Trondheim)

Bergsvein Byrkjeland 

(prosjektleder). Tlf. 95 44 79 96

berbyr@ous-hf.no

Christin Howatson 

(brukerrepresentant). 

Tlf 41 60 14 41

chowats@online.no


