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Hvert år deler Fagrådet ut en pris for godt rusfaglig arbeid, 
som deles ut til en eller flere personer som over tid har gjort 
godt rusfaglig arbeid. Det er styret i Fagrådet som vurderer 
innsendte forslag til verdige kandidater. Prisvinneren ble 
offentliggjort under den årlige nasjonale Rusfagkonferansen 
i september. I tillegg til heder og ære, er prisen et flott 
kunstverk.

Blant de seks nominerte var altså Siv-Elin Reitan fra RIO 
og Esben Haldorsen fra MARBORG. I følge begrunnelsen 
har de gjort en solid innsats med å etablere brukerstyrte 
tilbud og tiltak i Narvik. I oktober 2012 åpnet de CAFÉ EXIT  
og hadde allerede fra januar 2013 brukerstyrte aktivitets- 
tilbud hver uke etter ønske fra brukerne. 
- For oss er det en stor ære å være blant de nominerte. Det 
betyr at arbeidet vi gjør her i nord også blir lagt merke til 
andre steder i landet. Dette gir oss motivasjon til å stå på 
videre for å ha et godt ettervernstilbud. Ikke minst håper vi 
at denne anerkjennelsen også har betydning når det gjelder 
å sikre videre drift når prosjektperioden går ut, sier Siv-Elin 
Reitan.

Formålet med Café Exit er å videreføre og utvide en fast, 
rusfri møteplass hvor tidligere rusavhengige og andre 
samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, og for å 
utveksle erfaringer i forhold til å jobbe mot varig rusfrihet. 
Tilbudet er et utgangspunkt for å skape og opprettholde 
rusfrie nettverk der man kan delta på felles aktiviteter. Esben 
Haldorsen og Siv-Elin Reitan motiverer mange og er et for-
bilde for de som bruker Café Exit, for de pårørende og for 
hjelpeapparatet. Tilbudene er stadig blitt utvidet og caféen 
arrangerer aktiviteter hver tirsdag og lørdag pluss at de 
holder åpent fredager og søndager, alle helligdager, ferier 
og alle offentlige fridager. Minst 60-70 personer med rus-/
psykisk helseplager er innom pr uke.

Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid 2016 ble tildelt 
Susanne Jørgensen fra Rustjenesten Bærum kommune. I 
begrunnelsen heter det blant annet at Susanne er en sterk 
representant for alle dem som faktisk gjør jobben – som 
holder ut dag etter dag og år etter år i direkte kontakt med 
brukere, og som følger dem i deres opp- og nedturer.

http://www.rusfeltet.no/
https://www.facebook.com/Fagr%C3%A5det-innen-
Rusfeltet-i-Norge-Rusfeltets-Hovedorganisasjon-1259 
73850797078/

Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid 

Esben Haldorsen fra MARBORG og Siv-Elin Reitan fra RIO var blant de seks nominerte til Fagrådets pris for godt 

rusfaglig arbeid. Hovedbegrunnelsen er etableringen av CAFÉ EXIT i Narvik. Prisen gikk til Susanne Jørgensen 

fra Rustjenesten i Bærum kommune.
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