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Fristelser



Beruselsens funksjon

• - Alcohol makes you

pretty, lady!

• - But I have not been

drinking.

• - No, but I have..





+

__

Gevinst

Risiko

Forbruk



Hjernens betydning



Svekkete sosiale antenner



Ungdommen & rus





Den nye 
avhengigheten 
– Pc spill



Arbeidslivet
Individualisering av arbeidslivet

«Work hard»/»Play hard» mentalitet

Problemer oppfattet som «selvantenning»



Spørsmål 

Kilde: Akan

I hvilke sosiale anledninger drikker vi alkohol 
sammen, og hva forventes av oss?

Har vi en kultur som gjør at vi tør å si fra dersom 
man opplever noe ubehagelig?

Finnes det bestemmelser som gjelder for vår 
virksomhet og våre yrkesgrupper eks. 
sikkerhetsklareringeringer, lovverk, attester 
m.m.?

Er det situasjoner eller ansatte som er mer 
risikoutsatte?

Hvordan skal vi håndtere alkohollukt og bakrus 
på jobb, og bruk av cannabis på fritiden?



Hvor mye tåler vi?

• Stressende livshendelser

• Mangel på sosial støtte

• Fysisk sykdom

• Familiefaktorer

• Genetiske faktorer

• Dødsfall i nær familie

• Jobb usikkerhet

• Skilsmisser

• Alvorlige konflikter enten på job eller privat

• Mobbesituasjoner



Hva med oss 
godt voksne?



Menn



Tung drikking og kjønn (Hunt & al., 2005)

• Det er mer sannsynlig at menn 

drikker,  det er mer sannsynlig 

at de drikker tungt, og at de 

opplever problemer med 

drikkingen sine

• Å drikke er å være maskulin, 

og å drikke tungt er å bli mer 

maskulin

• Mannlige drikking, spesielt 

hos unge menn, er ofte 

forventet mannlig atferd, og er 

forbundet med risikoatferd, 

spenning og aggresjon



Og så damene



Vikingfylla



Kulturelle innpakninger





Forløp 1 – tidlig uten tilleggsbelastninger



Forløp 2 – tidlig med 
tilleggsbelastninger



Forløp 3 – Livskrise



Forløp 4 – Pensjonistene



Eksplosjon av arenaer



Arena Jobb



Tur til England



Arena kjøkken



Syklubb



Ferie



Fisket



Sykkeltur til Danmark



Hytta



Innpakninger



LIVSSTILSENDRING

Er vanskelig
Krever den lange 

viljen

Atferdsvalg 
styrende for 

hvordan det går 
med oss



MOTIVASJON ER EN TROLØS 
HJELPER

• SLUTT Å VENTE PÅ LYST- JUST DO IT

• RUTINER ER MER ROBUSTE ENN LYST

• FELLESKAP ØKER SANNSYNLIGHETEN FOR SUKSESS -

TRENINGSPARTNER

• NOEN SOM VENTER PÅ EN.. PT EFFEKTEN



Stay tuned



Backup



Executive 
functions



Satisfaction 
with Life



Psychological 
distress


