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FOLKEHELSEDIREKTØREN

Camilla Stoltenberg mener at rusfeltet slett ikke er i ferd med å bli
oppløst, hun liker at Sirus har kommet til Folkehelsa, hun er for å inkludere
hele verden i norsk narkotikapolitikk, hun liker ikke at feltet er delt i ”leire”
– men hun liker trapper.

TEKST SIDSEL SKOTLAND

CAMILLA STOLTENBERG

- født i 1958
- ferdig utdanna lege ved
Universitetet i Oslo i 1987
- studerte sosiologi fra 1978
til -79, også ved UiO
- studerte medisinsk antropologi
i 1982 til -83 ved University of
California
- disputerte i 1998 med en
doktorgrad i epidemiologi
- postdoktor 1998-2001
- direktør ved FHI siden 2012
- har siden 2012 hatt en
professor II stilling i epidemiologi ved Universitetet i
Bergen

Camilla Stoltenberg kommer hastende
utenfra. Har vært på et møte i Gjerdrum
hele dagen. Jeg har venta i resepsjonen,
og vi går sammen mot heisen. Så vender
hun brått. ”Vil du heller ta trappa?” Før
jeg får svart er flere trappetrinn forsert.
Vi skal til 7.etasje, tempoet er ganske
behagelig, kanskje for min skyld? Hun
ligger foran og drar. Jeg er i passe god
form, og klarer meg bra – helt til topps.
Hadde jeg ikke villet, kunne jeg jo protestert. Kunne jeg ikke …?
Egentlig forundrer det meg at
det i det hele tatt finnes heiser i
Folkehelseinstituttets bygninger der
mantraet er bevegelse. Jeg foreslår at
heisturene i det minste burde avgiftsbelegges i en institusjon som denne.
Hun ler godt. Det har hun ikke tenkt
på – direktøren som snart skal fortelle
meg at høy pris og utilgjengelighet er
de beste virkemidlene for å verne folkehelsa i alle fall mot alkoholens skadevirkinger. Men i noen saker er kanskje
gode rollemodeller bedre virkemidler
enn avgifter. Direktøren tar alltid trappa
– og de fleste medarbeiderne vet det vel.
DAGLIG DRIKKING

Apropos rollemodeller. Jeg leste i et
intervju med Stoltenberg at hun vokste
opp i et hjem der det ble drukket alkohol hver dag. Det var nok litt uvanlig
i Norge på den tida, men siden da har
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alkoholforbruket i Norge økt betydelig:
40 prosent øking på 20 år. At dagligdrikking har blitt mer vanlig, må nok ta noe
av den tvilsomme æren for økinga.
- Da jeg vokste opp så jeg ikke på det
som uvanlig. Men vi bodde i utlandet i
flere år. Det spilte nok inn.
Hun har etter hvert blitt mye mer
opptatt av alle skadevirkningene alkoholen har, men vil gjerne presisere talla
litt: Forbruket økte med 40 prosent
fra begynnelsen av 90-tallet og fram til
2008. Etter det har vi sett en nedgang
i det registrerte forbruket – det kan
være noen mørketall her på grunn av
grensehandel, forbruk på reiser i utlandet, kjøp av tax-free i utlandet og illegal
import.
Blant ungdom var det en nedgang
i konsumet fra 2003, mens det blant
eldre var en markant øking fra 1995 til
2008 både i andelen som drikker, og i
gjennomsnittlig drikkefrekvens i aldersgruppa 66 -79 år. Ser vi på økinga i årlig
konsum, har vi data fra 1985 til og med
2004. I denne perioden har økinga vært
mest markant blant aldersgruppene
15-30 og 51-65 år.
- Fordi alkohol er så utbredt finnes
det alle varianter av problemer og forbruksmønstre. Og det endrer seg hele
tida. Men det ser altså ut til at det er en
trend at ungdom drikker mindre.

- Hvordan kan FHI spille på lag med
denne trenden?
- Jeg tror kanskje du misforstår rolla
vår litt … Vårt samfunnsoppdrag knytter
seg først og fremst til at vi skal komme
opp med kunnskap.
- Men dere gir råd i andre saker?
– Ja, vi gir råd, men ikke på alle
områder. Vi gjør det i utvalgte saker, og
ofte i et samspill med Helsedirektoratet
som har det som ei hovedrolle. Da lener
vi oss ofte på rådene de har utarbeidet
i brede prosesser der vi også har vært
med – som for eksempel kostholdsråd.
VIL FORMIDLE MER OG
BEDRE KUNNSKAP OM ALKOHOL

- Men det er viktig og naturlig å bygge ut
rådgiverrolla rundt et rusmiddel som har
en så dominerende plass i samfunnet som
alkohol, fortsetter hun.
-Vi kan formidle mer og bedre
kunnskap om årsaker til alkoholbruk, de
fysiske og psykiske virkningene av alkohol og økt alkoholforbruk, og om effekten alkoholbruk har på andre - på familie,
venner arbeidskollegaer og tilfeldige folk
man har rundt seg. Altså risiko for vold og
skade. Og ikke minst formidle kunnskap
om virkninger av tiltak. Tiltak som
enten er ment å øke tilgjengeligheten,
som det har vært flere av de siste tiåra,
som flere vinmonopol, selvbetjente vinmonopol, utvidelse av skjenketidene og
taxfreehandel, og tiltak for å redusere
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tilgjengeligheten, som strengere håndheving av aldersgrensa. Folkehelsedirektøren er helt klar på at hun anser tilgjengelighet og pris som de mest virksomme alkoholregulerende tiltaka, og at vi i Norge de siste åra ikke har benytta
oss av disse virkemidlene i særlig grad. Vi har derimot fått en
relativ prisreduksjon og en betydelig bedre tilgjengelighet.
Hun ser på Sirus som et forskningsinstitutt som har vært
veldig god på å se på nettopp virkninga av samfunnsmessige
tiltak, som skjenketider og endringer i regulering av pris og
tilgjengelighet, og på årsaker til og endringer i alkoholbruk,
og fordeling av bruken i befolkinga.
- Målet mitt er at Sirus’ inntreden i Folkehelseinstituttet
skal føre til en mer helhetlig kunnskapsproduksjon knyttet til
alkohol og andre rusmidler.
IKKE OPPLØSNING AV RUSFELTET

Foranledninga til at Aksent har lyst til å snakke med direktøren
ved Folkehelseinstituttet (FHI), er nettopp den at instituttet 1.
januar i år spiste Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning). For noen år tilbake la Helsedirektoratet ned rusavdelinga der og spredde alle ansatte rundt i andre avdelinger, og
fra januar neste år har samme direktorat bestemt at magasinet
Rus & Samfunn skal legges ned.
Vi lurer på hvilke tanker Stoltenberg har om denne oppløsninga av rusfeltet som eget felt.
-Dette er ikke en oppløsning av rusfeltet – det er en konsolidering av rusfeltet! svarer hun kontant.
-Innlemminga av Sirus i FHI skal gjøre kunnskapen bedre.
Jeg ser på det som en styrking av rusfeltet. Nå vil vi kunne
se det mer helhetlig. Hun understreker at kunnskap om
rusmidler fortsatt skal prioriteres høyt, og mener at rus
spiller en så stor rolle i samfunnet og for folkehelsa, at
dette fagfeltet må integreres bredt. Men hun underslår
ikke at dette kommer sammen med at regjeringa kutter i
FHIs budsjetter.
-Regjeringa ønsker å redusere antall ansatte i statsforvaltninga generelt, og det er klart det er en utfordring å få budsjettkutt. Men det er en annen sak, og
rammer ikke rusfeltet spesifikt. Innlemminga av Sirus i
FHI ser hun først og fremst fordeler ved - ikke ulemper.
UROLIGE SIRUSFORSKERE

Sirusforskerne sjøl derimot, så for seg opptil flere
ulemper i forkant av dette. De var blant annet urolige
for at de ikke skulle få beholde det reine samfunnsvitenskapelige perspektivet på rus- og tobakksforskninga. Er den uroen berettiga, undrer jeg.
- Jeg tror ikke det, svarer direktøren som
sjøl har grunnfag i sosiologi og mellomfag i
medisinsk antropologi. -Vi trenger tvert
i mot nettopp å styrke
det samfunnsvitenskapelige
perspektivet
i
folkehelseanalysene
og
-arbeidet.
Sirusforskerne
bekymra seg også

Thorvald Stoltenberg har også //
engasjert seg i den narkotikapolitiske debatten de siste årene.
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for at de ikke lenger skulle få uttale seg
like fritt i kontroversielle saker som de
kunne ved Sirus, ei bekymring det ifølge
Stoltenberg heller ikke er noen grunn
for. Ingen sjef ved instituttet skal godkjenne hva en forsker går ut i media med,
lover hun.
- De kan ytre seg like fritt som før –
og det har de allerede gjort. Karl Erik
Lund er i Dagsnytt 18-studioet akkurat
nå faktisk, og argumenterer for e-sigaretter, med et annet standpunkt enn
det ledelsen i Folkehelseinstituttet har
gitt uttrykk for i vår høringsuttalelse.
Direktøren oppfordrer likevel alle til å
snakke med kollegaer og ledere om hva
de vil gå til mediene med, og klargjøre
sin rolle ved instituttet. Det er et ønske,
ikke et pålegg, understreker hun. Hun
har ikke det aller minste problem med å
forstå skepsisen Sirusforskerne har hatt
i forkant av innlemminga. Hun skjønner
godt at man blir bekymra for det de
nå har vært utsatt for. De har i mange
år hatt en ganske stabil situasjon med
ei tett gruppe som har jobba sammen.
Hun synes alle spørsmåla de stiller nå er
viktige å stille.
SAMMEN ELLER SPREDT?

Og det blir flere spørsmål å stille, for det
er flere endringer på gang. Fra 1.april
skal Folkehelseinstituttet omorgan-

iseres internt, og jeg lurer på om rusforskninga skal fortsette å være en egen
enhet som nå, eller om de som jobber
med rus skal spres for alle vinder som i
Helsedirektoratet.
- Det spørsmålet vet jeg ikke svaret
på. Vi begynte denne prosessen i forrige
uke.

Viktig og naturlig å bygge ut
rådgiverrollen rundt et rusmiddel
som har en så dominerende
plass i samfunnet som
alkohol.
Mer får jeg ikke ut av henne - ingen
antydninger og ingenting om hva som
er hennes egne preferanser. Men en ting
får vi vite, og det er at det er viktig
for henne hva rusforskerne sjøl mener
om saken, og at de som driver med
rusforskning vil være viktige når det
gjelder å påvirke hva FHI skal jobbe
med videre.
- Men jeg kan selvsagt ikke love at
alle vil være enige hele veien.
Det hun derimot kan love er at
rusproblematikk skal være synlig i
Folkehelseinstituttets arbeid framover.

”ENTEN/ELLER” SKADER SAKEN

Det står mange viktige diskusjoner i rusfeltet fortida – ikke bare diskusjonen
om hvorvidt det skjer en oppløsning av
feltet eller ei, og eventuelle konsekvenser av det. Også saker som avkriminalisering og legalisering av rusmidler,
særlig av cannabis, og spørsmålet om
heroinassistert behandling, er temaer
som kan få sinnene i kok i alle leire.
Begrepet ”leire” provoserer direktøren.
- At diskusjonene dreier seg om ”enten/
eller” er et problem for rusfeltet. Det
skader saken at det ofte dreier seg om
om man tilhører den ene eller den andre
”leiren”. Vi må være mindre ideologiske
og mer kunnskapsorienterte framover.
Men da trengs det også mer og bedre
kunnskap. Det foregår mange endringer
i reguleringene rundt omkring i verden
nå, og det er viktig å følge med.
Hun mener vi kan få svar på viktige
spørsmål de neste fem åra - avhengig av
om vi får data og gode studier.
Faren hennes, Thorvald Stoltenberg,
er av dem som helt klart bekjente seg til en ”leir” da han la fram
Stoltenbergutvalgets rapport på tampen av 2010: Han gikk sterkt inn for legalisering av cannabis og for forsøk med
heroinassistert behandling. Og kommisjonen Global Commission on drug
policy, som han er en del av, la i 2011
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fram en rapport som ber verdens stater
om å eksperimentere med avkriminalisering og legalisering for å få has på
narkotikakarteller og kriger, og om å
omdefinere problemet fra kriminalpolitikk til helsepolitikk.
NØDVENDIG DISKUSJON

- Diskusjonene som utvalget og kommisjonen har satt i gang er nødvendige,
mener datter Stoltenberg.
Hun mener både forbud og legalisering har positive og negative sider, og at
det som må være avgjørende er helheten
i narkotikapolitikken, både i den norske
og den globale, som vi ikke kan komme
utenom at Norge er en del av.

Skader saken at det ofte
dreier seg om man tilhører den
ene eller den andre “leiren”
- Vi må se i hvilken grad narkotikapolitikken fører til krig, vold, korrupsjon, skjøre stater, umenneskelig behandling av folk med ruslidelser og brudd
på menneskerettigheter. I mange land
er tilbudet kun strenge fengselsstraffer –
ingen behandling. Menneskerettigheter
og helse er avgjørende hensyn i narkotikapolitikken. Hun understreker at
hun ikke oppfatter seg som liberal når
det gjelder narkotikapolitikk, men ser
at det også i Norge er noen store dilemmaer knytta til denne politikken.
- Jeg er enig med kommisjonen i at
den narkotikapolitikken vi har i verden
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i dag ikke fungerer. Men vi ser jo også at
det er gjort vesentlige endringer i narkotikapolitikken i Norge innenfor det
rammeverket vi har hatt hele tida.
Det hun er litt bekymra for er at vi
har gjort endringer uten å ha satt opp
ordentlige systemer for å innhente
pålitelig kunnskap om hva som er konsekvensene av endringene.
- Når det gjelder heroinassistert
behandling har flere eksperter pekt på
at det å teste ut andre substitusjonsbehandlingsformer i tillegg til metadon
og Subutex, er noe man bør gjøre, og at
heroinassistert behandling kan være en
av dem.
- Uten skadebegrensing og behandling har man en umenneskelig narkotikapolitikk. Men skadebegrensning
handler først og fremst om å ha omsorg
for dem som lider og er syke, det er
ikke svaret på hvordan en forebygger at
ruslidelser oppstår. Et viktig spørsmål
er hvordan vi skal avveie de hensynene,
i den grad det kan være motsetninger
mellom de to gode formålene.
TETT PÅ RUSLIVET

Camilla Stoltenberg har ikke bare faglig
kjennskap til rusfeltet og ruslidelser.
Hun har hatt det tettere på livet enn de
fleste: I 2001 sto Lillesøster Nini fram
i offentligheten med rusavhengigheten
sin. I 2014 døde hun.
Det har hatt stor innvirkning på
henne. Det gjorde et sterkt inntrykk å
se hva rusavhengighet og ruslidelser er.
Det skremte henne veldig, og hun har
blitt mye mer engstelig for rusmidler

enn før.
- Det er vanlig å være sårbar for
rusavhengighet - rusmidler er så tilgjengelige. Men jeg har også opplevd at
det har vært en forbedring i holdningene når det gjelder å forstå at dette
er sykdommer – dette er lidelser. Den
frie viljen har stusselige kår hvis du er
rusavhengig.
- Du ser på rusavhengighet som sykdom?
- Ja, det gjør jeg. Det betyr ikke at det
ikke er avgjørende å bruke egen viljestyrke til å forsøke å komme ut av det.
Men jeg har sett folk med enormt sterk
viljestyrke og store talenter på andre
områder, som ikke har klart å komme
seg ut av rusavhengighet. Nini var av
dem. Det å se hvor styrt en blir av det og
hvor gjennomgripende det er i livet, har
gjort sterk inntrykk.
Også på det faglige engasjementet hennes har det hatt innvirkning –
det har styrka holdninga hennes til at
det gjelder å være medmenneskelig,
saksorientert og ikke fordomsfull, forteller hun.
- En skal stille spørsmål – slik jeg
ser at mange gjør i den nye debatten
om narkotikapolitikk. Nå er det mulig å
komme fram med standpunkter som det
for bare få år siden nesten var umulig å
uttrykke offentlig. Det er bra.
ØNSKER OPPMERKSOMHET
PÅ FOREBYGGING

Camilla Stoltenberg kommer ens æren
til kontoret sitt på Sagene i Oslo for
å snakke med Aksent. Det er fredag

ettermiddag og etter normal arbeidstid
for de fleste. Om et par timer skal hun
i Operaen der sønnen hennes danser
i kveld. Hun vil gjerne ”snakke med”
medlemmene til IOGT, forteller hun.
Hun snakker i det hele tatt gjerne med
pressen – av alle slag, store som små,
breie som smale.
- Du er en ganske profilert FHIdirektør. Hva slags rolle ønsker du å
spille?
- Jeg ønsker å bidra til at forebygging får oppmerksomhet, til at behovet
for forskningsbasert kunnskap i folkehelsepolitikken får oppmerksomhet og
til at ”virker dette?” blir et mer naturlig
spørsmål i alt vi gjør. Og så ønsker jeg
å bidra til at endringer blir innført slik
at vi kan undersøke om de virker eller

ikke. Jeg ønsker også oppmerksomhet
om hvordan Folkehelseinstituttet kan
bidra til alt dette.
Hun ønsker å nå alle. Ønsker å få folk
flest sin oppmerksomhet rundt hvordan
vi kan forebygge sykdom. For å forebygge sykdom er ikke alltid så lett - det er i
liten grad noe det blir satt av penger til.
Det er ikke som sykehus. Derfor må hun
ha med seg hele befolkninga.

Ønsker å bidra til
at forebygging
får oppmerksomhet

Det for eksempel å få alkoholvanene
litt endra i befolkninga, kan gjøre store
utslag på dødeligheten, sykeligheten og
skadene. Det å bidra til økt bevissthet
om og interesse for, forebygging, og
det å fremme helse i hele befolkninga,
både fysisk og psykisk helse, er et mål
for meg.
Og så ønsker hun å bidra til at vi
ser Norge i en global sammenheng. At
endringer i narkotikapolitikken i LatinAmerika også er viktig for oss.
Folkehelsedirektøren favner ikke
bare Norge. Hun favner hele verden.

- Det handler veldig ofte om de nesten
usynlige endringene. Det at alle gjør litt.

Lillesøster Ninnis rusavhengighet //
har hatt stor innvirkning på henne,
både personlig og faglig. Her med
bror Jens Stoltenberg. (Bilde: Ørn
E. Borgen, Aftenposten)
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