
ÁFENGI, HEILSA OG SAMFÉLAG

Fræðsla og forvarnir boða til málþings í samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands, 
Krabbameinsfélag Reykjavíkur, SAFF-Samstarf félagasamtaka í forvörnum, 

IOGT á Íslandi og Embætti landlæknis með styrk úr Lýðheilsusjóði.

Málþing 9. maí 2017, kl. 10-16 á Grand Hotel Reykjavík (Hvammur)

Hlutverk í forvörnum
Að styrkja og efla forvarnir í landinu með fjölbreyttu upplýsinga- og fræðslustarfi með þekkingu í þágu 
forvarna að leiðarljósi. FRÆ leggur sérstaka rækt við að efla þátttöku og samstarf félaga samtaka í  
forvörnum.

Áherslur og inntak starfsins
Í samræmi við markmið og hlutverk FRÆ hefur verkefnum miðstöðvarinnar verið skipað undir neðan-
greinda fjóra þætti. Þessum þáttum til viðbótar kemur svo almennur rekstur, tekjuöflun, tengsl við 
félagsfólk, samstarfsaðila og stjórnvöld og önnur umsýsla. 

1. Upplýsingamiðlun, útgáfa og ráðgjöf
Þessi þáttur er umfangsmesti þátturinn í starfi FRÆ. Miðstöðin tekur saman og gefur út eftir föngum ýmsar upp-

lýsingar um forvarnamál. Þeim er miðlað í skýrslum, útgefnu efni, á vef- og samfélagsmiðlum FRÆ og í tímaritum.  

FRÆ gefur út tímaritið Áhrif í þeim tilgangi að miðla upplýsingum um ávana- og vímuefnamál og forvarnir. FRÆ stendur 

einnig að gerð fræðsluefnis, námskeiðum eða fræðslu og upplýsingamiðlun á annan hátt, s.s. með starfrækslu vefsíðna 

(baragras.is og oafengt.is) fyrirlestrarhaldi á ráðstefnum, málþingum og Háskólum og öðrum skólastigum. Hér kemur 

einnig til þátttaka í verkefnum eins og Náum áttum og seta í opinberum nefndum og ráðum. FRÆ veitir stjórnvöldum, 

sveitarfélögum, skólum, upp alendum og félagasamtökum ráðgjöf, stundum verkefnisstjórn, í forvörnum.

2. Samstarf og stefnumörkun
Árangur í forvörnum kallar á samstarf og heildarsýn. Forvarnir eru viðfangsefni stjórnvalda, stofnana, félagasamtaka, 

fyrirtækja, fjölskyldna og einstaklinga. FRÆ hefur formlegt og óformlegt samstarf við þessa aðila og aðra sem vinna að 

ávana- og vímuvörnum í landinu og erlendis eftir föngum. Fyrir nokkrum árum stóð FRÆ að stofnun Samstarfsráðs um 

forvarnir (SAFF) í því skyni að styrkja aðkomu grasrótarinnar í forvörnum og skapa farveg fyrir fjölþætta þekkingu og 

framlag félagasamtaka til forvarna og stilla saman strengi þessara aðila. Aðildarsamtökin 25 sem standa að Samstarfs-

ráðinu efna árlega til upplýsinga- og kynningarverkefnis í október (vika43.is). FRÆ nýtir sér einnig möguleika til þess að 

hafa áhrif á opinbera stefnumörkun og lagasetningu með umsögnum um þingmál og upplýsingagjöf til stjórnvalda, 

þingnefnda, Alþingis og ríkisstjórnar. FRÆ á m.a. fulltrúa í fagráði landlæknis um ávana- og vímuefnavarnir og lýðheilsu-

nefnd á vegum ríkisstjórnarinnar.

3. Öflun upplýsinga og úrvinnsla
Á hverjum tíma er þörf fyrir upplýsingar um stöðu mála og ráðgjöf sem byggist á fyrirliggjandi þekkingu á grundvelli 

reynslu og rannsókna. Miðstöðin aflar gagna og upplýsinga um ávana- og vímuefnamál með sérstaka áherslu á forvarnir 

og vinnur úr þeim. Um er að ræða blaðagreinar, útgefnar bækur á íslensku, skýrslur, rannsóknaniðurstöður o.fl. Undir 

þessum lið má einnig nefna þátttöku í fræðslufundum og ráðstefnum. Fylgst er með straumum, stefnum og reynslu 

annarra þjóða með tengslum við stofnanir og samtök sem vinna að áfengis- og fíkniefnamálum, einkum á hinum Norður-

löndunum og öðrum Evrópuríkjum, s.s. með þátttöku í NordAN, sem er samstarfsvettvangur u.þ.b. eitt hundrað félaga-

samtaka á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum og tengslum við Eurocare sem er hliðstæður vettvangur félaga-

samtaka í Evrópu.

4. Varðveisla upplýsinga, gagnasafn og vefsíða
Upplýsingaefni og gögn eru gerð aðgengileg í gagnasafni miðstöðvarinnar. Með aukinni netvæðingu hefur þessi þáttur 

færst að mestu yfir á vefsíðu FRÆ, forvarnir.is. Starfræksla síðunnar kallar á stöðugar uppfærslur og innsetningu frétta og  

annars efnis.

Febrúar 2016

Fræðsla og forvarnir
Fræðslu- og upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu, stofnuð 5. nóvember 1993

Málþingið er ókeypis og öllum opið. Skráning á frae@forvarnir.is

Boðið verður upp á hressingu í hádegishléi kl. 12.30. 

D A G S K R Á

[ Fyrri hluti, kl 10:00 –12:30 ]

ÁFENGI OG HEILSA
Ávarp: Árni Einarsson, framkvæmdastjóri FRÆ, 

Fræðslu og forvarna og formaður
Krabbameinsfélags Reykjavíkur.

Lára G Sigurðardóttir, læknir og doktor 
í lýðheilsuvísindum: Sjúkdómabyrði vegna

áfengisneyslu og ráðleggingar WHO varðandi 
stefnumörkun í áfengismálum.

Laufey Tryggvadóttir, faraldursfræðingur, klínískur 
prófessor við læknadeild og framkvæmdastjóri 
Krabbameinsskrár Krabbameinsfélags Íslands:

Tengsl áfengisneyslu og krabbameina.

Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir á sjúkrahúsinu Vogi:
Alkóhólismi er fíknsjúkdómur, alvarlegur og algengur 

með fjölþætt áhrif á einstaklinginn, aðra sjúkdóma, 
fjölskyldur og samfélagið.

Karl Andersen, prófessor í hjartalækningum 
við læknadeild Háskóla Íslands: 

Tengsl áfengis við æða- og hjartasjúkdóma.

 Fundarstjóri:
Ögmundur Jónasson,

fyrrverandi heilbrigðisráðherra.

[ Seinni hluti, kl 13:15 –16:00 ]

ÁFENGI OG SAMFÉLAG
Ávarp: Rafn Jónsson, verkefnisstjóri áfengis- og

vímuvarna hjá Embætti landlæknis.

Kristina Sperkova, sálfræðingur og formaður 
alþjóðahreyfingar IOGT: Hagsmunaárekstur 

áfengisiðnaðar og lýðheilsu. Normalísering með 
auglýsingum. Flutt á ensku.

Ágúst Mogensen, afbrotafræðingur, rannsóknarstjóri 
umferðarslysasviðs Rannsóknarnefndar samgönguslysa:

Ölvunarakstur, slysahætta og forvarnir.

Guðbjörg S. Bergsdóttir, verkefnastjóri rannsókna og 
þróunar hjá Ríkislögreglustjóra: Tengsl áfengisneyslu 

og ofbeldisbrota og álag á löggæslu.

Halla Björk Marteinsdóttir, 
félagsfræðingur hjá Barnaverndarstofu:

Birtingarmynd áfengisneyslu í barnavernd.

Rafn Jónsson, verkefnisstjóri áfengis- og vímuvarna 
hjá Embætti landlæknis og Sveinbjörn Kristjánsson 
verkefnisstjóri áhrifaþátta heilbrigðis hjá Embætti 

landlæknis: Áhrif áfengisneyslu á aðra en neytandann 
sjálfan - Ný nálgun í sýn okkar á áfengisvandann. 

Fundarstjóri:
Siv Friðleifsdóttir,

fyrrverandi heilbrigðisráðherra.


