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Forord 

 
For organisasjonen BAR vil nok 2016 bli stående igjen som det året da det virkelig gikk opp for mange av 
oss at BAR ikke lenger er en liten organisasjon. BAR har siden starten i 2009 vokst år etter år, men 2016 er 
nok det året hvor organisasjonen var mest synlig, på flest arenaer samtidig. 
  
Aldri tidligere har BAR vært på, eller avgitt så mange høringssvar til politisk behandling som i 2016. I tillegg 
til økt synlighet i media har også antallet brukerrepresentanter og erfaringsformidlere økt betraktelig 
gjennom systematisk skolering, noe som har resultert i flere plasser i brukerråd og utvalg. 
  
Samtidig har styret satt i gang en prosess med å utarbeide en strategi for organisasjonen for perioden 
2017-2021. Strategien skal forankres i BARnettverket før den endelig vedtas av styret i løpet av 2017. Dette 
kommer i tillegg til økt aktivitet både i og utenfor organisasjonen. 
  
2016 er et år vi kan, bør og skal være stolte av. For noen av oss er det fortsatt uvirkelig å se hvordan en 
liten drøm om å tilhøre noe mer enn seg selv nå er blitt til en virkelighet. 
 
Grunnlaget for at BAR skal kunne bli en enda sterkere samfunnsaktør, med enda flere dyktige 
representanter i 2017 ligger så absolutt tilstede.  
  
Marius Sjømæling 
Generalsekretær    

 
 

 
__________________________  
Generalsekretær 
Marius Sjømæling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisasjon  
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Administrasjon 
BAR sitt hovedkontor ligger i Torggata 1, midt i Oslo sentrum. Kontoret i Tromsø ligger i Skippergata 
28 i Tromsø sentrum. Kontoret i Oslo er knyttet opp til kontorfellesskapet i Actis – rusfeltets 
samarbeidsorgan.  
Administrasjonen i BAR besto per 31.12.16 av 4 ansatte i 100% stilling som har: 
 
Marius Sjømæling - Generalsekretær  
Ida Billehaug - Organisasjonssekretær  
Stian Johansen – Kommunikasjons- og politiskrådgiver 
Cecilie Haugland - Organisasjonsmedarbeider region Nord (Tromsø) (Svangerskapspermisjon) 
Anniken Wiik – Organisasjonsmedarbeider region Nord (Tromsø) (vikar for Cecilie Haugland) 
 
I 2016 var det ingen sykmeldinger i administrasjonen ut over fødsels- og svangerskapspermisjon. 32 
sykedager på egenmelding er registrert. 
 
De ansatte har til sammen utført 4,5 årsverk.  
 
Lønnskostnader fremkommer av regnskapet, og inkluderer i tillegg til lønn lovpålagte 
personalforsikringer samt tjenestepensjon.  
 
 
 
Styret 
Styre i BAR har følgende sammensetning 
 
Leder: Elisabeth Nordhus Lied 
Nestleder: Anette Cvijanovic 
 
Styremedlemmer: 
Svein Furnes 
Torgeir Forårsveen 
Fredrik Karlsen 
Silje Skaugen 
Elisabeth Gjetøy 
 
Varamedlemmer: 
Monika Landsverk 
Carina Andersen 
 
Styret har i løpet av 2016 gjennomført 4 ordinære styremøter. I tillegg gjennomførte styret en 
styresamling på høsten 2016 hvor grunnlaget og starten for arbeidet med en organisasjonsstrategi for 
2017 – 2021 ble lagt.  
 
Styret vedtok å bruk opp til 100 000 kr av egenkapitalen til BAR på nye nettsider i 2016.   
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1. Samfunnsaktør  
Frivillighet og brukermedvirkning er kjernen i alt arbeid BAR gjør i løpet av et år. Uten de frivillige på 
BARsnakk og de frivillige i BARnettverket ville BARs arbeid vært lite synlig.  
Totalt utgjør den frivillige innsatsen i BAR anslagvis 4500 timer i løpet av året.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Brukermedvirkning 
Vi opplever på generelt grunnlag at BAR og våre representanter blir tatt på alvor og har 
påvirkning/medvirkning. Vi merker at intensjonen med brukermedvirkning på systemnivå er delvis på 
plass hos sentrale myndigheter herunder departement og direktorat. Samtidig opplever vi at det er 
vanskelig å få forståelse og gjennomslag for brukermedvirkning på både system- og individnivå når 
det kommer til psykisk helsefeltet og spesielt barnevernsfeltet.  
 
Vårt inntrykk er at det stagnerer med medvirkning på bakgrunn av kultur, kompetanse og vilje i den 
enkelte institusjon eller etat.  
 
Vi vil allikevel trekke frem at både BAR-Tromsø og BAR-Trondheim opplever å bli involvert i lokale råd 
og utvalg, hvor man blir tatt på alvor. Det er gledelig at det er positiv utvikling på dette også på 
lokalplan. 
 
1.2 Erfaringsformidling 
Det har i 2016 vært gjennomført minst 60 erfaringskonsulentoppdrag av representanter i BAR.  
Majoriteten av oppdragene har vært betalte oppdrag på kurs, konferanser, fagdager og lignende. Et 
estimat basert på intern registrering gjør at vi med stor sikkerhet kan estimere at BAR har nådd ca 10 
000 tilhørere på de arenaene vi har vært på med innsalg. I tillegg har BAR vært tilstede på flere store 
konferanser med stand og synlig materiell.  
 
I løpet av 2016 har vi fortsatt arbeidet med å dele av den erfaringsbaserte kunnskapen som gjør BAR 
unik. Det har i løpet av 2016 vært økning i antall enkeltpersoner som søker råd for egen del i eget liv, 
samt at flere fagpersoner også har søkt mer kunnskap i møte med barn av- i eget arbeid. Vi har i 2016 
opplevd en økning av likemanssamtaler i forhold til tidligere år. Dette er samtaler som er foretatt lokalt 
og ansikt til ansikt. BAR registrerer ikke råd/veiledning gjort per telefon og eller mail.  
 
BAR sin rolle i slike henvendelser er kun rådgivende gjennom å bistå de som tar kontakt basert på vår 
kunnskap og erfaringskunnskap i organisasjonen. På e-post henvendelser har vi utelukkende svart på 
generelt grunnlag eller henvist videre til BARsnakk-chatten og andre aktuelle instanser.  
 
Som organisasjon inntar BAR barnets rolle, og har gjennom denne prøvd å gi konkret informasjon 
både til privatpersoner og fagpersoner. Dette anser vi som en viktig rolle for BAR å fortsette med, da 
våre vedtekter helt tydelig sier at BAR skal arbeide for barn av rusmisbrukere sine rettigheter, og at 
barn skal bli hørt gjennom BAR. For BAR er det viktig å tydeliggjøre at BAR ikke kan innta en ”side” i 
en konkret sak, men at vi kan være her for å lytte, undre, informere om andre tilbud samt bidra med 
vår erfaring fra lignende saker. 
 
1.3 Media 
 
Som beskrevet i fjorårets årsrapport, ble det i 2015 synlig at BAR hadde behov for styrket 
kommunikasjonskompetanse og ressurser til politisk påvirkning. 2016 var første år i BARs historie 

Nøkkeltall	2016:		

	

4500	timer	frivillighet	

Ca	10	000	mottagere	av	erfaringsformidling	

70	registrerte	likepersonsamtaler	ansikt	til	ansikt	

384	timer	tilgjengelig	på	BARsnakk.no-chatten	

Representert	i	22	ulike	brukerråd,	brukerutvalg	og	referansegrupper	
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med en ansatt som hadde dette som hovedoppgaver.  Vi startet året med litt i overkant av 6000 
følgere på Facebook, og da året gikk mot slutten hadde antall følgere steget til like under 9000.  
 
BAR ble i 2016 omtalt 21 ganger i nasjonale og lokale aviser og tidsskrifter. Dette inkluderer artikler vi 
selv har skrevet, saker der våre representanter har stilt opp til intervju, og omtale av arrangementer vi 
har deltatt på. Vi var gjester hos God Morgen Norge 30. mai, og stilte til intervju på TV2 
Nyhetskanalen 3. juledag. I mai 2016 arrangerte NRK Super en rusuke, hvor vi var involvert fra starten 
som en kunnskapskilde, og senere som deltaker i et times direktesendt radioprogram.  
 
Våren 2016 lanserte vi splitter nye og sårt tiltrengte nettsider. Dette innebar en ansiktsløftning og en 
modernisering av vår profil. Våre nye nettsider er også enklere og mer oversiktlige å bruke, og vi har 
økt innholdsproduksjonen og –hyppigheten sammenlignet med foregående år.  
 
 
1.4 Politikk 
 
Politisk påvirkning har også fått et løft. Vi har i 2016 deltatt i seks ulike høringer1. Våre høringsinnspill 
har i hovedsak vært skriftlige, men i tre av disse deltok vi også de muntlige høringsrundene. Dette er 
et betydelig økt politisk aktivitetsnivå. Vi var også involvert i arbeidet med den nye 
pårørendeveilederen. Denne ble lansert i år, men arbeidet pågikk gjennom 2016.  
 
Sammen med alle de andre brukerorganisasjonene på feltet, var vi aktivt på banen for å be 
regjeringen ta utfordringen med hepatitt C på alvor. Først med en kronikk som belyste problemet, 
deretter i møte med helseminister Bent Høie. Resultatet av arbeidet var dessverre nedslående, da 
saken ikke fikk den oppmerksomheten eller behandlingen den fortjener. 
 
1.5 Samfunn 
 
Våren 2016 gjennomførte vi en kjennskapsundersøkelse sammen med Ipsos MMI. Et 
landsrepresentativt utvalg fra 15 år og oppover ble spurt, og resultatet viste at 35% i befolkningen 
kjenner til organisasjonen Barn av rusmisbrukere – BAR. (Vi er bevisst vår egen størrelse, og ble 
derfor svært gledelig overrasket over at tallet var så høyt.) 
 
1.6 Film 
 
Mot slutten av 2015 fikk vi, sammen med Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) og Voksne for 
barn (VFB), i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage opplysningsfilmer. Hensikten var å formidle 
innholdet i den kvalitative levekårsstudien ”Barn og ungdommer som har foreldre med 
rusmiddelproblemer”, utgitt november 2015. Filmene var ment å skulle vises i undervisningsøyemed, 
først og fremst for grunnskole og videregående. 
 
Tidlig 2016 inngikk vi et samarbeid med produksjonsbyrået Både Og. Etter et års godt og fruktbart 
samarbeid, stod vi ved årsslutt ferdige med to ulike filmer; én rettet mot barneskoletrinn, og en for 
ungdoms– og videregåendetrinn, samt ansatte. Vi er veldig stolte av produktet vi har, og vi er svært 
takknemlige overfor alle som har vært involvert i arbeidet. 
 
1.7 Forskning 
 
2016 har vært et spennende år for BAR. Vårt eget samtaletilbud, BARsnakk, stod i sentrum for en 
studie utført av Bente Weimand, Elin Kufås og Anne Faugli – tre av de involverte i den store 
multisenterstudien på barn som pårørende, publisert november 2015.  
 
De tre har lest og analysert alle samtalelogger utført i aldersgruppen 8 til 23 år, datert tilbake til 2010. 
Med seg har de hatt organisasjonssekretær Ida Billehaug som medforsker. Prosjektet har underveis 
blitt utvidet til også å se på noen av chat-vertenes opplevelser av å bemanne chatten. Det er i 

																																																								
1	(1)	Veileder	om	pårørende	i	helse–	og	omsorgstjenesten;	(2)	lovforslag	til	pasient–	og	

brukerrettighetsloven;	(3)	Meld.	St.	17	(2015-2016);	(4)	endringsforslag	til	barnevernloven;	(5)	endringer	

i	helse–	og	omsorgstjenesteloven;	(6)	representantforslag	43s	–	helhetlig	opptrappingsplan	barn	og	unges	

psykiske	helse.	
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skrivende stund i siste fase, før det skal presenteres på den internasjonale konferansen om barn som 
pårørende , i Malmø i år. 
 
Vi har også knyttet nye kontakter i forskningsmiljøene i året som har gått. BAR er nå en del av et 
nettverk som studerer rusmiddelpåvirkning under svangerskap, med base på Psykologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo. Vi er også involvert i et forskningsprosjekt på ruspåvirkning i svangerskapet ved 
Sørlandet sykehus Kristiansand.  
 
I 2016 videreførte vi også vår faste avtale med Ipsos MMI om spørsmål i forbindelse med deres årlige 
undersøkelse blant barn og ungdom.  
 
 
1.8 Samarbeid 
 
Gjennom et helt år rekker vi å jobbe sammen med flere ulike partnere. Vi trekker her frem noen av de 
fremste samarbeidsprosjektene i 2016. 
 
Ventilene 
 
Ventilene er et tiltak drevet av Kirkens Bymisjon i Stavanger. Det består av leirsamlinger for barn og 
unge pårørende. Samlingene foregår i helger, i tillegg til høst– vinter– og sommerferier. I 2016 bidro 
BAR jevnlig med ledere til helgeleir, samt ledere til SommerVentilen. Dette er en viktig arena for oss å 
delta på, ettersom 9 av 10 av deltakerne er barn av rusmisbrukere.  
 
Arendalsuka 
 
Sammen med kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL, og Blå Kors-tiltakene Kompasset og Jeg Ser, 
arrangerte vi et særdeles vellykket frokostmøte under Arendalsuka 2016. Vi stilte med til sammen fire 
representanter fra BAR – for å dele fra egen oppvekst, og å informere om BARsnakk.  
 
Frokostmøte 
 
Foruten arrangementet under Arendalsuka, arrangerte vi også frokostmøte sammen med Kompasset 
og Jeg ser. Her brukte vi tiden på å kaste lys over levde erfaringer fra barn som har vokst opp i familier 
med rusmiddelproblemer, samt de rykende ferske tallene vi hadde fått fra Ipsos MMI. 
 
Pasient– og ansattundervisning 
 
I samarbeid med LMS og A-larm har vi gjennomført en rekke pasient– og ansattundervisninger på 
blant annet Borgestadklinikken, A-senteret og OUS. Dette har vært et krevende, men også svært 
givende prosjekt, som har gitt anledning for samarbeid og dialog mellom pasienter og ansatte.  
 
Pårørendeprosjekt 
 
For å styrke pårørendefokuset i kommunene, startet vi sammen med Landsforeningen mot 
stoffmisbruk (LMS) et arbeid for å opplyse om pårørendes situasjon i forbindelse med rusproblemer. 
Det er i hovedsak LMS som har holdt i trådene i prosjektet, mens vi har fungert som en rådgiver.  
 
 
1.9 Styrking av samarbeid 
 
Vi har gjennom 2016 styrket vår kontakt og vårt samarbeid med organisasjoner som Landsforeningen 
for barnevernsbarn (LFB), Voksne for barn (VFB) og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Vi 
har gjennom flere år hatt et nært forhold til alle disse organisasjonene, men 2016 har markert en 
tydeligere forankring av dette, blant annet gjennom prosjektene beskrevet i korthet over.  
 
 
 
 
 
2. BARsnakk  
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BARsnakk har i 2016 hatt totalt 33 frivillige hvorav 23 sitter i Oslo og 10 sitter i Tromsø. Det har vært 
vurdert å åpne BARsnakk én dag til i 2016, men dette har vi valgt å utsette da vi ser at det vil kreve 
minst 10 frivillige i tillegg til de 33 som er registrerte i dag. Skal vi åpne én dag til på BARsnakk ser vi 
et tydelig behov for å forsterke BARsnakk som et eget tiltak i organisasjonen med en egen 
driftsansvarlig. Det ble utformet en konseptbeskrivelse og tiltaksplan for å etablere BARsnakk som 
eget tiltak i løpet av 2016 med sikte på egen etablert drift fra og med 2017. Den søknaden fikk vi 
avslag på, men vi har planer om å prøve å øke aktiviteten på BARsnakk i 2017 likevel.  
 
BARsnakk har hatt 1 nasjonal samling og 2 fagdagsamlinger fordelt på Oslo og Tromsø. Det ble 
gjennomført 2 skoleringshelger i 2016, begge i Oslo, men med deltakere fra både Tromsø og Oslo.  
Totalt 30 personer har deltatt på samlinger og fagdager i regi av BARsnakk gjennom 2016.  
 
Vi ser at det i 2016 har vært en økning av gjennomførte samtaler på BARsnakk fra tidligere år, det har 
også vært en betraktelig økning av gutter som har tatt kontakt på chatten. I 2015 var det kun 6,6 
prosent av samtalene som ble registrert som gutter, mens i 2016 var det 18,5 prosent  av samtalene 
som var fra gutter, dette er en økning på 11,9 prosent.  
Det kommer også frem av statistikken at det har jevnet seg mer ut i alderen til de som tar kontakt. I 
2015 var 50,4 prosent av alle registrerte samtaler i alderen 13-15 år, dette har sunket til 27, 6 prosent i 
2016, mens alderskategorien 16-18 har steget fra 18,5 prosent i 2015 til 32, 9 prosent i 2016.  
Det har derimot vært en nedgang i samtaler som omhandler alkohol og narkotika, mens det har vært 
en liten økning i samtaler om psykisk helse. I 2015 var det 69,3 prosent av samtalene som omhandlet 
alkohol mot 53,9 prosent i 2016. Samtaler i kategorien psykisk helse har steget fra 15,3 prosent i 2015 
til 18,7 prosent i 2016.  
 
 
 
2.1 Foreldre & barn-gruppe Tromsø  

Foreldre & barn-gruppa er et tilbud til barn av rusmisbrukere og psykisk syke som selv har fått egne 
barn eller er gravide. Vi vet at barn i familier med alkohol- og stoffproblemer har en høyere risiko for og 
utvikle egne problemer i livet om de ikke blir sett på et så tidlig tidspunkt som mulig.  

I Foreldre & barn-gruppa ønsker vi å ha fokus på forelderene som har vokst opp i et belastet hjem, og 
hvordan dette kan påvirke dem i rollen som foreldre. I gruppene driver vi ikke behandling eller terapi, 
men vi tilbyr noen å snakke med. Vi tar opp temaer det snakkes lite om, under veiledning av 
gruppeledere som av egen erfaring har innsikt i hvordan det oppleves å selv få barn etter å ha vokst 
opp i et hjem med rusproblemer. 

I 2016 har vi hatt ulike temaer i gruppa fra gang til gang, som går inn på egne opplevelser i 
barndommen, egne utfordringer i voksenlivet, relasjoner m.m. Vi har også sosiale aktiviteter som vi 
gjør sammen med foreldrene og barna. 

Dette tilbudet er et samarbeid med Tromsø kommune. Vi søker årlig støtte fra fylkeskommunen i 
Troms i samarbeid med Tromsø kommune samt gaver fra lokale bidragsytere. Vi har vært en fast 
gruppe på ca. 6 stykker igjennom året. 

 
 
3. BARnettverket 
BARnettverket består per 31.12.2016 av 125 registrerte medlemmer. BARnettverket har økt med 30 
registrerte nettverksmedlemmer gjennom 2016. 
 
Brukernettverket i BAR består av unge og voksne mennesker som selv har opplevd rusmisbruk i nær 
familie. For noen av representantene er dette nylig oppdaget, mens andre representanter har vært 
bevist over situasjonen i mange år. Alle i nettverket er preget av sin oppvekst, på sine måter, men 
nettverket har samlet seg rundt en felles tanke – dele egne erfaringer gjennom foredragsvirksomhet 
og/eller lokalt arbeid.  
 
Flere av medlemmene i nettverket har i løpet av året vært intervjuet av både media,  forskere og 
masterstudenter.  
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BAR sentralt støtter opp under den lokale aktiviteten som skjer i spesielt Tromsø, Trondheim, 
Telemark og Kristiansand. Dette er lokale nettverk som driver seg selv med jevnlig oppfølging fra BAR 
sentralt.  
 
BARs samlinger og arrangement er lavterskel. Dette innebærer at det skal ikke være en kostnad for 
deltagere å være med på samling, enten det er skolering for de frivillige i BARsnakk eller det er 
samling for brukerrepresentantene i BARnettverket.  
 
Det har i 2016 vært gjennomført 1 samling for BARnettverket med totalt 35 deltagere.  
 
3.1 Skolering av brukerrepresentanter og erfaringsformidlere 
 
I 2016 startet vi et prøveprosjekt som tok sikte på å øke organisasjonens deltakelse og representasjon 
i de ulike rådene, utvalgene og gruppene i landets helseregioner, samt gi oss en bredere utvalg av 
erfaringsformidlere tilgjengelige for oppdrag. 
 
Skoleringskursene foregikk i to puljer – én våren 2016, den andre på høsten. Samtlige deltakere ble 
rekruttert fra BARnettverket, gjennom en påmeldingsrunde som var åpen for alle. Hvert kurs forløp 
over én helg, med et bredt utvalg av temaer; kjennskap til og kunnskap om veiledere og retningslinjer, 
arbeidsform og –metoder i brukerråd, og kurs i presentasjon og debatt, for å nevne noe. Kurslederne 
bestod både av ansatte i BAR og av innleide fagpersoner.  
 
Prosjektet var en stor suksess. Vi hadde 15 deltakere på hver av helgene, og ved årsslutt hadde vi fire 
nye representanter i til sammen seks ulike råd, utvalg og grupper. Disse hadde vi vært nødt til å takke 
nei til uten skoleringsprosjektet, da kapasiteten vår var nådd. Vi har med andre ord sett en betydelig 
styrking av vår representasjon og påvirkningsmulighet, og prosjektet vil derfor videreføres og styrkes i 
tiden som kommer.  
 
  
 
5. Økonomi 
 
BAR mottok tilsagn fra Helsedirektoratet på kr 3 500 000,- som er samme som i 2015.   
Totale inntekter i 2016 var på 4,2 millioner.  
Driftsresultatet var på kr -290 728,-  
Dette ga en nedskriving av egenkapitalen på kr 290 728,- . Dette er 190 000 kroner mer enn vedtatt av 
styret.  
 
Hovedårsaken til det negative driftsresultatet er økt aktivitet i organisasjonen. Dette er beskrevet 
nærmere under egne overskrifter.  I all hovedsak valgte organisasjonen å sette i gang med 2 
skoleringshelger for brukerrepresentanter og erfaringsformidlere. Dette er kostbare kurs, men som er 
nødvendige for at BAR skal vokse i representasjon, kompetanse og menneskelige ressurser.  
 
Egenkapital per 31.12.16 i BAR er på kr 738 600,- Noe som gir en stabilitet for drift i påvente av tilsagn 
fra det offentlige første halvår 2017.  
 
I tillegg til driftstilsagn fra Helsedirektoratet fikk BAR inn kr 401 993 i egne inntekter gjennom private 
sponsorer/gaver, erfaringsformidling og brukerråd/utvalg.  














