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Søknad om distribusjonstilskudd til Løvetannavisen – koordineringsavis innen rus og psykiatri

Løvetannavisen ble stiftet 24.10.2015 av Else Mari Hagen og Linn Chaneth Sørli.
Løvetannavisen er en non-profit avis hvor vi i følge våre vedtekter ikke kan ta ut noen form
for utbytte.
Målgruppe
Målgruppen for Løvetannavisen er først og fremst alle som bor i Vest Agder som selv er
brukere, pårørende eller som på en eller annen måte er berørt innen feltet rus, psykiatri og
barnevern. Allmennheten som har lite kjennskap til disse områdene, er også en viktig
målgruppe. Næringslivet, kommune og frivillige organisasjoner er også en viktig målgruppe.
Både for informasjon og som motivasjon for å jobbe forebyggende og tilretteleggende for
brukergruppene.
Hensikten med Løvetannavisen
Pr i dag finnes det ingen koordinert og samhandlet informasjonskanal, for hverken brukere
eller pårørende om det som finnes av tjenestetilbud, muligheter og rettigheter innen rus og
psykiatri. Vi vet at når man står i vanskelig situasjon klarer man ikke å utnytte sitt fulle
potensiale, ergo er det gjerne svært vanskelig å lete opp nødvendig og tilpasset hjelpetilbud.
Løvetannavisen tar mål av seg å bringe all slik informasjon på ett sted, samt fremme artikler
som bryter ned tabu rundt rus og psykiatri og dermed fører til generell folkeopplysning. Ved å
samle all informasjon på ett sted når man et langt bredere publikum. Man unngår dermed
stigma, samtidig som både brukere, pårørende og øvrige får nyttige opplysninger som bidrar
til bedre levekår, forebygging, og større muligheter for bruker- og pårørendetilpasset
informasjon. Med andre ord en samhandling på grasrotnivå innenfor feltet.
Fakta
“Løvetannbarn er et sosial faglig populærbegrep som brukes om barn og unge som klarer seg
gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold,
omsorgssvikt og seksuelle overgrep. For barn flest fører slike overgrep ofte til fysisk og
psykisk uhelse og tunge sosiale problemer senere i livet. I underkant av hvert tredje barn med
en umulig oppvekst klarer seg tilsynelatende relativt bra. Begrepet henspiller på løvetannens
evne til å sprenge seg gjennom asfalt og på andre måter overleve og blomstre tross
tilsynelatende umulige vekstvilkår.”
Bakgrunn og egenerfaring
Jeg (redaktør og daglig leder) har selv aldri rust meg, men jeg vokste opp med rus, psykiske
og fysiske lidelser i nære relasjoner. Det var mange voksne i nærmiljøet som var dømmende å
kom med nedlatende ord. Det var også mye mobbing blant barna. Jeg trodde det var min
skyld og det første til at jeg slet med både dårlig selvfølelse, lav selvtillit og trodde ingen
kunne være glad i meg. Jeg trodde det var meg det var noe galt med.
Selv om valgene jeg tok som barn/ung voksen kun var mine egne, var disse opplevelsene
med på at jeg tok noen dårlige valg både for meg selv og de rundt meg. Det fikk både
konsekvenser og ringvirkninger. På tross av dette har jeg vært utrolig heldig. Jeg har klart
meg utrolig bra og har en herlig familie samt verdens beste jobb. Jeg hadde valget mellom å la
disse opplevelsene fortsette å prege livet mitt, eller å bruke disse vonde opplevelsene og
dyrekjøpte erfaringene til noe positivt. Jeg forstod at skulle jeg få et bedre liv, måtte jeg legge
dette bak meg og begynne på
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nytt. Jeg vet jo i dag at det jeg opplevde som barn ikke var min skyld. Dette ønsker jeg at flere
i lignende situasjoner skal få muligheten til å se og oppleve gjennom Løvetannavisen.
Vi har så utrolig mange gode tilbud og nettsider i dag, men av erfaring vet jeg hvor vanskelig
det er å finne ut hvor å hva man skal leter etter. Det er også stor fattigdom i Norge, og mange
har ikke tilgang til hverken data eller internett. Mange voksne og eldre sliter også med bruk
av digitale medier. Det gjør det heller ikke lettere når man sliter i hverdagen om man er
pårørende eller bruker.
Det er dessverre enda et stort tabu å snakke om at man sliter eller har noen i nære relasjoner
som sliter. Det er flaut og man frykter for hva andre skal si, tenke, mene og ikke minst
følelsen av det å ikke strekke til. Enten det er som foreldre eller familie er det tøft og
vanskelig. Hva vil de si om de får vite noe? Jeg ønsket å gjøre noe med dette å valgte derfor å
gjøre en større undersøkelse blant andre brukere, pårørende, fagpersonell, hjelpeapparatet ,
private tilbud å frivillige organisasjoner for å se hvor stort dette problemet var. Det viste seg å
være enda større en jeg selv hadde følt og erfart.
Frykt, skam og fordommer
I dagens samfunn har vi dessverre fortsatt enda mye fordommer mot det man ikke kjenner
eller frykter. Dette gjelder om man er bruker, pårørende eller bare et menneske som er uvitne.
Det oppleves for svært mange som en skam, og det er flaut og vanskelig. Som foreldre føler
man seg gjerne mislykket og at man ikke strekker til. Derfor holder mange dette ofte skjult og
venter i det aller lengste med å be om hjelp. Da har det ofte godt så langt at man trenger hjelp
der og da, noe som som oftest dessverre ikke lar seg gjøre.
Ventetid og kø
Når man endelig innser at man trenger hjelp, må man først få time hos fastlege. Deretter må
legen sende henvisning til noen som kan hjelpe deg videre. Dette tar ofte mange uker. Så må
de gjerne koordinere med andre hjelpeinstanser som igjen tar uker eller måneder. Når man da
endelig kommer i gang går det gjerne to til fire uker mellom hver avtale. Dette er uutholdelig
og frustrerende for både bruker og pårørende. Noe som igjen gir store konsekvenser og
ringvirkninger for både bruker, pårørende å samfunnet for øvrig. Før man får riktig
hjelp/behandling kan det ta fra ½ år til 1 år.
Ringvirkningene for brukere og pårørende
Når man trenger hjelp som bruker eller pårørende å ventetiden er tung å lang får det som
oftest store konsekvenser for både bruker og pårørende. Pårørende er gjerne foreldre, søsken å
besteforeldre. Foreldre er fortvilet å frustrerte å ender alt for ofte opp med krangling,
utmattelse og skilsmisser. Når foreldre må bruke mye tid på et barn/ungdom med en sykdom,
diagnose eller tilstand tar dette mye tid å krefter. Dette går også utover de andre barna i
familien som blir tilsidesatt og nedprioritert. De får gjerne ikke den hjelpen, oppfølging,
nærhet og kjærlighet de trenger og fortjener. Dette medfører at mange av disse barna også
gjerne får problemer på skolen, fritid og på andre sosiale arenaer.
Viktigheten med å få avisen ut gratis:
Viktigheten med å distribuere den til alle husstandene gratis.
Det finnes så mange fine brosjyrer og nettsider i dag, men som tidligere nevnt vet man ikke
hvor man finner dem, hva man skal lete etter og/eller hva som er relativ informasjon. Vi
bedrer denne situasjonen ved å samle alt på en plass, i en felles avis som distribueres ut gratis
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til alle. Da når vi ut til alle på en enkel måte. Også de som kanskje ikke ville tenkt på disse
tingene og/eller vegrer seg for å melde seg inn i en frivillig organisasjon f.eks. fordi da ser og
mistenker postmannen og naboen at man kan slite med en tabubelagte sykdommer, diagnoser
og tilstander.
Mange vet ikke at de sliter, hvor de skal henvende seg, eller hvilken konsekvenser dette kan
få. Får man ut avisen gratis når man ut med tilbudene som finnes innen det offentlige, private
og frivillige på en god, informativ å enkel måtte. Man får ut fakta opplysninger fra
fagpersonell om diagnoser, tilstander, rusmidler og hvilken konsekvenser det kan få for både
brukere, pårørende og samfunnet. Man har da også lettere for å se tegn å til å kunne få hjelp
selv eller hjelpe andre. Ved å få ut historier fra brukere å pårørende vil de det måtte gjelde se
at man ikke står aleine å at det finnes både håp, muligheter å alternativ hjelp. Man kommer i
posisjon til å kunne gi hjelp på et mye tidligere tidspunkt. Ved å få ut LØVETANNAVISEN
gratis vil vi kunne hjelpe flere ved at disse målgruppene enklere vil få tilgang på informasjon.
Det vil si hvilken tilbud og muligheter som finnes mens man venter på hjelp i det offentlige.
Man vil ved å få ut tilbudene, fakta og historiene fordele tilbudene vi har på en god å enkel
måtte for både de det gjelder å helsevesenet for øvrig. Når man deler å bruker tilbudene vi har
vil ikke frustrasjonen å konsekvensene bli så store for verken bruker, pårørende eller
samfunnet. Man begrenser dette.
Vi vil også få kortere køer, kortere ventetid, mindre medisinering, kortere behandlingstid,
mindre hjelpeapparater, mindre frykt og fordommer, mindre skam, mindre mobbing, mindre
traumer osv.
Bakgrunnstall
Faktaopplysninger om barn i Norge utarbeidet gjennom rapporter ved Borgestadklinikken i
Skien viser behovet for et bredt forebyggende- og opplysningsarbeid blant vanlige folk så vel
som brukere og pårørende. Det er naturlig å tro ut i fra Agders levekårsundersøkelser og
rapporter, at det gjerne er store mørketall rundt psykisk helse og rusrelatert problematikk i
landsdelen.
15 500 barn
60 000 barn
150 000 barn
90 000 barn
15 000 barn
120 000 barn
85 000 barn
44 000 barn
8% barn
8 % gutter og 15% jenter

– skilsmisser
– redd for å bli mobbe
– 200 000 barn med psykiske problemer
– forelde som er psykisk syke
– kreftsykdom i nær familie
– foreldre med rusproblemer
– under fattigdomsgrensa
– hjelp fra barnevernet
– grov vold fra minst én forelder og
– alvorlige seksuelle overgrep
(Kilde: Borgerstadklinikken)

Det er ikke gjort beregninger på hvor mye disse tilfellene koster samfunnet hvert år, men i
Storbritannia er det estimert at skilsmisser alene koster hver skattebetaler 13 500 kr. pr år.
En sykemeldt person i Norge koster samfunnet 765 000,- pr år. Tar man da 10 sykemeldte
over et år koster dette samfunnet hele kr 7.656 000,-
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( Kilde: Sintef )
I følge en undersøkelse fra Ginger AS fra 2008, koster rusmisbruk samfunnet hele 18 mrd.
Kroner pr. år i samlede kostnader, herunder økonomisk kriminalitet, vinningsforbrytelser osv.
Disse tallene illustrerer helt klart viktigheten og gevinsten av forebygging. Ikke minst
gevinsten for de berørte parter som får tilbake en livskvalitet som ikke kan måles i penger.
Forskning viser også at hele 45% av kvinner som utvikler et rusproblem, har vært utsatt for
seksuelle overgrep. (Borgerstadklinikken)
De vanligste psykiske lidelsene er angst, depresjon og rusrelaterte lidelser. Hver fjerde
nordmann vil få en angstlidelse i løpet av livet, hver femte en depresjon og omtrent en av ti
får problemer med rus eller avhengighet.
Om vi ser på antall tapte arbeidsår topper psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser statistikken,
etter som lidelsene kan opptre tidlig i livet og varer over lang tid. Uførepensjon innvilges i
gjennomsnitt ni år tidligere for psykisk lidelser enn for kroppslige lidelser. Denne gruppa
utgjør et stort antall i arbeidsfør alder og er den største helseutfordringen i Norge framover.
Det er kortere vei for unge menn enn for unge kvinner, til å ta livet sitt. Hver måned tar i
gjennomsnitt seks unge menn mellom 20 og 30 år livet sitt i Norge.
Dette illustrerer viktigheten ved å bryte ned tabu rundt feltet er svært viktig for barn og unges
fremtid men også for voksne brukere og deres pårørende. Jo mindre hemmelighetshold og
myter rundt rus og psykiatri, desto lettere er det å få målrettet og riktig hjelp til rett tid.
Kommer man inn på et tidligere tidspunkt slik at færre har behov for sykemelding, ser man
raskt fra tallene ovenfor angående kostnaden samfunnet har med sykemeldinger. Dette vil si
at allerede her ville totalkostnadene på Løvetannavisen vært dekket flere ganger.
” En sykemeldt person i Norge koster samfunnet 765 000,- pr år. Tar man da 10 sykemeldte
over et år koster dette samfunnet hele kr 7.656 000,- ”
( Kilde: Sintef )
Løvetannavisen er i stadig vekst
Løvetannavisen er i stadig vekst, og etterspørselen er stor over hele landet. For hver utgave vi
gir ut, får vi stadig flere tilbakemeldinger fra både brukere, pårørende, fagpersonell og lesere
for øvrig. Tilbakemeldingene er at de er glade for at noen endelig setter fokus på og
synliggjør alle de vanskelige og tabubelagte temaene og emnene innenfor psykisk, fysisk
helse og rus. Det berører de fleste av oss, og leserne er utrolig takknemlige for å få den gratis
hjem i postkassen. Det viser at det vi gjør i vårt arbeid med Løvetannavisen absolutt nytter og
er svært etterlengtet og viktig.
Løvetannavisen på sosiale medier
Vi åpnet Facebook siden vår i mai 2015 og det er allerede over 13.500 som følger oss. Det er
mellom 6.000 -16.000 som engasjerer seg på siden vår hver eneste uke i form av å like eller
kommentere innleggene. Tallene viser igjen hvor viktig Løvetannavisen faktisk er, og hvor
relevant temaene vi tar opp også faktisk er. Vi har også mange politikere i kommuner og på
stortinget som følger arbeidet vårt på de ulike sosiale medier. Det er også utallige fagpersoner
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som følger arbeidet vårt tett. Løvetannavisen har også en egen hjemmeside som vi jobber med
og som skal bli en fellesportal for alt innen psykisk/fysisk helse og rus.
Folkeopplysning
Desto mer informasjon vi kan få ut på en enkel og informativ måte, blir veien til et bedre liv
kortere for både brukere og deres pårørende. Dette vil også gjøre at ventetiden blir kortere når
man fordeler hjelpetilbudene i både det offentlige, private og frivillige. Ergo vil flere få
raskere hjelp og dette igjen vil gi mindre ringvirkninger samt kostnader.
Forvern.
Som nevnt over ser man enkelt at det å komme inn tidlig, vil gjøre ringvirkningene atskillig
mindre for både de det gjelder, deres pårørende og samfunnet for øvrig.
Fakta fra fagpersonell.
Nettopp det å både nå ut og få ut fakta om ulike diagnoser, sykdommer og tilstander er med
på å både bryte ned tabubelagte temaer og forebygge uvitenhet, fordommer og frykt. Man blir
mer opplyst som menneske og det kan gi en mer og bredere forståelse for andre mennesker
som sliter. Man har da lettere for å akseptere og forstå, fremfor å bare avvise og unngå.
Reportasjer fra brukere og pårørende.
Mange kontakter oss for å stå frem og fortelle sine historier i Løvetannavisen. Dette hjelper så
enormt mange andre mennesker. Når mennesker forteller, hjelper det alle lesere både i
lignende situasjoner og dem som kan havne i lignende situasjoner med å føle at de ikke er
alene. Grunnet tabu rundt psykisk/fysisk helse og rus er det mange mennesker som skammer
seg. De holder tilbake om det å spørre etter hjelp i frykt for hva postmannen, familien og
naboen skal komme til å si.
Koordinert og samhandlet informasjonskanal
Pr. i dag finnes det ikke noe koordinert og samhandlet informasjonskanal til brukere og
pårørende om det som finnes av tjenestetilbud, muligheter og rettigheter. Vi vet at når man
står i vanskelige situasjoner, klarer man ikke utnytte sitt fulle potensiale, ergo er det gjerne
svært vanskelig å lete opp nødvendig og tilpasset hjelpetilbud. Løvetannavisen tar mål av seg
å bringe all slik informasjon på ett sted, samt fremme artikler som bryter ned tabu rundt rus og
psykiatri og dermed fører til generell folkeopplysning. Ved å ha all informasjon samlet på ett
sted samtidig som dette nås ut til et bredt publikum, unngår man stigma, samtidig som både
brukere, pårørende og øvrige får nyttige opplysninger som bidrar til bedre levekår,
forebygging, og større muligheter for bruker- og pårørendetilpasset informasjon samt en
samhandling på grasrotnivå på feltet.
Løvetannavisen ønsker å bidra til dette. Løvetannavisen kommer i dag til hele 68 000
husstander i Vest-Agder, og er dermed den største distribuerte avisen i Vest Agder. Avisa
ligger også ute i digital form på vår nettside, og på facebook siden vår. Sterke som løvetann,
har allerede fått konkrete tilbakemeldinger fra frivillige organisasjoner, private og offentlige
om brukere og pårørende som har tatt kontakt etter å ha sett avisen. De formidler at de aldri
før hadde hørt om disse tilbudene å er svært takknemlige for denne avisen. Også lesere som
ikke har noen i relasjoner som har behov for tilbudene ,men derimot takknemlige for all den
fakta om diagnoser og tilstander. Uvitenhet skaper frykt og fordommer.
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Søknad om økonomisk støtte
Avisen består i dag av:
Redaktør og daglig leder, grafisk designer, pedagogisk rådgiver, salg og kontormedarbeider
frilands journalister på oppdrag og to frivillige
Jeg (daglig leder) syntes også det er viktig å påpeke at dette ikke er for å tjene seg rik, men for
å komme alle kommunens innbyggere til gode. Frem til nå har jeg jobbet uten lønn og brukt
av egne oppsparte midler. Men med alle de nå/inneværende lånene og regningene for videre
opptrykking, distribuering samt lønn, har jeg som privatperson ikke lengre råd til å betjene
dette alene. Dette er tross alt for alle kommunenes og fylkets innbyggere, så jeg søker derfor
kommunene i å bistå vårt arbeid med økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen.
På sikt håper og satser jeg på at Løvetannavisen vil bli selvdrevet med annonsering fra ulike
bedrifter, sponsorer, kommunenes egne tilbud og frivillige lag og foreninger.
Vi vil sammen med kommunene og de frivillige organisasjonene gjennom
Løvetannavisen oppnå kommunens visjon innenfor helse- og sosialsektoren: «Sammen
tar vi ansvar». Videre er Løvetannavisen formål totalt i tråd med
Samhandlingsreformens intensjoner.
Når det gjelder å tallfeste økonomiske gevinster av Løvetannavisens eksistens, viser dette seg
vanskelig da forebygging er en av hovedhensiktene med avisen. Likevel vet vi at både
økonomiske og psykososiale konsekvenser koster samfunnet milliarder i sykefravær, trygd,
oppfølging, sosialhjelp, behandling, hjelpemidler og medisiner.
For at vi skal kunne fortsette driften og arbeidet med Løvetannavisen på en driftssikker og
forsvarlig måte for både de som har tilbudene, brukere, pårørende og lesere trenger vi hjelp til
å dekke kostnadene på distribusjonen slik at den fortsatt kan komme ut gratis. Vi søker hver
enkelt kommune om støtte til distribusjon ut 2016. Da til hver enkelt kommunes innbyggere.
Vi håper dere ser verdien i dette, og ønsker at deres innbyggere skal få fortsette å motta avisen
gratis hver måned. Vi vil også opplyse i avisen, på Facebook og på vår hjemmeside om hvilke
kommuner som bidrar til at deres innbyggere får avisen hjem i posten.
Vi søker derfor støtte på kr 154 075,Totall kostnad ut 2016 for Søgne Kommune
SONGDALEN KOMMUNE
Antall husstander
Distribusjon pr. avis
Distribusjonskost pr. måned
Totalt distribusjons kost ut 2016

TOTALT
4469
1,4469
22345

Forventede resultater
Vi mener at Løvetannavisen vil gi et styrket tilbud til mennesker i utsatte grupper samt deres
pårørende fordi vi gjennom avisen vil få frem bredden i tilbudene. Både de offentlige, private
og frivillige er ansett som viktige samarbeidsaktører for Løvetannavisen.
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På sikt ønsker vi å gjøre avisen nasjonal men innen den tid så trenger vi noe støtte slik at vi
kan bygge opp bedriten og avisen først.
Vi ser frem til å høre fra dere og håper på et positivt tilsagn.

Else Mari Hagen/ Daglig leder Sterke som Løvetann AS – Rigetjønnveien 12 – 4626
Kristiansand – Tlf. 932 65 463 – konto nr. 1503.52.17115– org nr: 914267706
Mail adresse: else@lovetannavisen.no web: www.lovetannavisen.no
Facebook: Løvetannavisen – Twitter: Løvetannavisen
VEDTEKTER
§1
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Selskapets navn er Sterke Som Løvetann AS.
§2
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Kristiansand kommune.
§3
Selskapets formål er oppfølging og aktiviteter for ungdom i aldersgruppen 15 – 25 år som sliter med ADHD, rus
og/ eller andre sosiale utfordringer og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre
selskaper med lignende virksomhet. Selskapet skal ikke dele ut utbytte.
§4
Selskapets aksjekapital er kr. 30.000,- fordelt på 100 aksjer hver pålydende kr. 300,-.
§5
Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer. Styret velger selv sin leder blant de valgte medlemmene. Styret
velges for ett år av gangen. Dersom stemmelikhet ved avstemming i styret har styreleder dobbeltstemme.
Styret leder selskapets virksomhet. Det tillegges således styret bl.a. å:
1. Treffe beslutning om opptak av lån.
2. Bestemme hvorledes selskapets midler skal anvendes.
3. Meddele spesialfullmakt.
Daglig leder har den daglige ledelsen av selskapets virksomhet i samsvar med instruks fastsatt av styret.
§6
Selskapets firma tegnes av styret i fellesskap.
§7
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Innkallelsen med angivelse av dagsorden skjer skriftlig med 14 dagers varsel til samtlige aksjonærer.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.
Forslag fra aksjonærene, må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen være innlevert til styrets
formann innen den 15. mai samme år.
Generalforsamlingen ledes av styreleder dersom ikke annen møteleder velges.
På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved fullmektig med
skriftlig avtale.
§8
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
 Styrets beretning.
 Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller årsunderskudd.
 Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
 Valg av styremedlemmer.
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Valg av revisor.
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
§9

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det påkrevd eller når 1/10 av den stemmeberettigede
aksjekapital krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. På
ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.
§ 10
Forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om aksjeselskap.
§ 11
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 12
Avvikling av selskapet kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir avvikling vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket
her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret
kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Selskapets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.
Ingen av aksjonærene har krav på selskapets midler eller andel av disse.

Kristiansand, 30. september 2015

Referanser
Haakon Steen, daglig leder ROM Agder:
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Fra: Haakon Steen <haakonsteen@hotmail.com>
Emne: Omtale av Løvetannavisen.
Dato: 15. oktober 2015 14:06:25 GMT+02:00
Til: "else@sslovetann.no" <else@sslovetann.no>
I Kristiansand finnes det mange gode tilbud innen rus og psykisk helse. Byens menigheter,
kommunen, organisasjoner, stiftelser, frivillige og øvrige offentlige tilbud gjør Kristiansand
til en av Norges beste kommuner innen det psykisk helsefeltet.
I vårt arbeid treffer vi pårørende og folk som "sliter". Felles for mange er at de finner
ventetiden og veien inn til de offentlige tilbud som lang og uoversiktlig.
Else Marie i Løvetannavisen gjør en viktig jobb med å spre informasjon om tilgjengelige
tilbud og ressurser. Avisen sprer også eksempler på at behandling og arbeid med seg selv
nytter, gjennom at folk forteller sin historie.
Vi er imponert over hva Else Marie har klart å utrette rent praktisk, og også den skapende
entusiasmen hun bringer med seg i det hun har skapt og ønsker å skape i fremtiden. Vi i ROM
Agder har tro på Løvetannprosjektet hennes, og håper hun klarer å spre tilbudet til andre
kommuner på Agder.
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Kit Albright, familieterapeut:
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Da jeg som ny tilflyttet til Norge fra Danmark og som nystartet terapeout gjorde en del
undersøkelser vedrørende markedsføring å hvordan jeg best mulig kunne nå min målgruppe.
Jeg tok blant annet kontakt med flere lokalaviser bland annet Fædrelandsvennen, men måtte
konstantere at disse prisene er uhorvelig høye samt at dette også er en avis folk kaster så snart
den er lest da det kommer ny neste dag. Da jeg tilfeldigvis fikk sett et innlegg på facebook om
LØVETANNAVISEN så min mann og jeg at dette måtte være det helt rette fora for meg å
annonsere i.
Jeg tok kontakt med daglig leder Else Mari Hagen å avtalte møtte.
Her så jeg fort at det var det helt rette fora for min bedrift samt levelige priser.
Dette fordi den kommer gratis postkassen, folk tar vare på den da det er mye interessant både
i forhold til de tilbudene som finnes, red fra brukere å pårørende og masse fakta opplysninger.
Jeg kan konstatere at etter kun 2 annonser har jeg fått flere henvendelser fra mennesker som
aldri hadde hørt om meg å som også samtidig bekreftet at de hadde tatt vare på avisen da de
måtte lese å tenke litt før det tok skrittet å ringte. Disse forteller også at de var glad det finnes
alternative tilbud til det offentlige da de mest sannsynlig aldri ville tatt kontakt med det
offentlige.

Inger Kari Tveit, leser av Løvetannavisen
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Fra: Inger Kari <ikjstveit@hotmail.com>
Emne: Anbefaling .
Dato: 6. juli 2016 kl. 11.15.20 CEST
Til: "else@lovetannavisen.no" <else@lovetannavisen.no>
Jeg vil gjerne være med å anbefale Løvetannavisen.
Jeg synes den er en informativ avis som tar opp ting som mange er involvert i på en
eller annen måte.
Den informerer bra om hvor man kan få hjelp og støtte.
I tillegg til de faglige artiklene er det den folkelige stilen som treffer, virkelige historier
fra vanlige mennesker.
Tror at den er med å gjøre terskelen til å spørre om hjelp lavere og får mennesker
som sliter til å se at de ikke er alene.
Det at den kommer gratis i papirform hjem i postkassa synes jeg er viktig. Det gjør
den tilgjengelig for oss alle også vi som ikke er kløpper på nettet.
Mvh Inger Kari Tveit
Jeg har hatt oppdrag som beredskapshjem, besøkshjem, tilsynsfører og har hatt
gleden av å være fostermor i over 20 år.
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Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Til den det måtte angå
Vi har fulgt Løvetannavisen så å si siden oppstarten. Det er et imponerende arbeid som
er lagt ned og vi har stor respekt for den innsatsen Else Mari Hagen og hennes
medarbeidere gjør og har gjort.
BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Vi er opprettet
av Helse- og omsorgsdepartementet og organisert under Sørlandet sykehus /Helse SørØst. Vi jobber for å opplyse om, lære, fremheve og støtte det arbeidet som gjøres for
barn av alvorlig syke foreldre. Det kan være både innen rus, psykiatri og somatisk
sykdom.
I så måte er tidsskrifter/aviser som Løvetannavisen et svært viktig bidrag. Flere av de
artiklene avisen har tatt opp går rett inn i det området vi jobber på. Deres redaksjonelle
profil viser også at de er opptatt av å bidra til en god og effektiv folkeopplysning.
Det at de klarer å gi denne avisen ut som gratisavis, gjør også at de når mange. Vi håper
de klarer å opprettholde produksjonen og at de klarer å holde den kvaliteten på
produktet som de har hatt til nå.
BarnsBeste har sagt at vi ønsker å bidra på flere måter til at dette skjer. Gjennom vår
nettside www.barnsbeste.no treffer vi mange helsepersonell og andre fagfolk – og vi
deler og reklamerer gjerne det innholdet som Løvetannavisen har. Else Mari Hagens
entusiasme og glød for dette arbeidet er smittende – og vi håper hennes engasjement
kan smitte over på flere – ikke bare i Vest-Agder, men også nasjonalt.
Med hilsen
Gunder Christophersen
webredaktør
BarnsBeste.no

Besøksadresse:
BarnsBeste, Sørlandet Sykehus HF,
MVA
Modulbygg 22B, Andreas Kjærsvei 101,
4615 Kristiansand

Postadresse:
BarnsBeste, Postboks 416

Telefon:
E-post:

+47 38 00 68 20
barnsbeste@sshf.no

4604 Kristiansand

Nettside:

www.barnsbeste.no

Foretaksregisteret:
NO 983 975 240
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Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no]
Dato: 09.08.2016 14:47:40
Til: Postmottak
Kopi: Tormod Dalane; Bente Hamre
Tittel: VS: Søknad om økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen i deres kommune 2016

Hei
Nok en søknad om støtte som vi kan ta opp i FM skapet neste gang.
Må inn i arkiv
Astrid
Fra: Else Mari Hagen [mailto:else@lovetannavisen.no]
Sendt: 9. august 2016 14:32
Til: Astrid Margrethe Hilde
Kopi: bjrn.egeli@gmail.com; eg-ter@online.no; t.lochen@online.no; litokl@online.no; yngvar@live.no; bentsel@online.no;
pekj1@vaf.no
Emne: Fwd: Søknad om økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen i deres kommune 2016

RETTELSE:
Beklager. Glemte å endre søkesummen.
Det vi søker om som dere ser av oppsatt budgjet for deres kommune er
22 345,-

Med vennlig hilsen
Else Mari Hagen
Daglig leder & redaktør
Mob. 932 65 463
Mail. else@lovetannavisen.no

Sterke som løvetann AS
Rigetjønnveien 12, 4626 Kristiansand
www.lovetannavisen.no

Videresendt melding:
Fra: Else Mari Hagen <else@lovetannavisen.no>
Emne: Søknad om økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen i deres kommune 2016
Dato: 9. august 2016 kl. 14.27.20 CEST
Til: amh@p.sogne.kommune.no
Kopi: bjrn.egeli@gmail.com, eg-ter@online.no, t.lochen@online.no, litokl@online.no, yngvar@live.no,
bentsel@online.no, pekj1@vaf.no, arildeberge@hotmail.com

Vi vil sammen med kommunene og de frivillige organisasjonene gjennom Løvetannavisen oppnå
kommunens visjon innenfor helse- og sosialsektoren: «Sammen tar vi ansvar».
Videre er Løvetannavisen formål totalt i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner.

Hensikten med Løvetannavisen
Pr i dag finnes det ingen koordinert og samhandlet informasjonskanal, for hverken brukere eller pårørende om det
som finnes av tjenestetilbud, muligheter og rettigheter innen rus og psykiatri. Vi vet at når man står i vanskelig situasjon
klarer man ikke å utnytte sitt fulle potensiale, ergo er det gjerne svært vanskelig å lete opp nødvendig og tilpasset
hjelpetilbud.
Løvetannavisen tar mål av seg å bringe all slik informasjon på ett sted, samt fremme artikler som bryter ned tabu rundt
rus og psykiatri og dermed fører til generell folkeopplysning. Ved å samle all informasjon på ett sted når man et langt
bredere publikum. Man unngår dermed stigma, samtidig som både brukere, pårørende og øvrige får nyttige
opplysninger som bidrar til bedre levekår, forebygging, og større muligheter for bruker- og pårørendetilpasset
informasjon. Med andre ord en samhandling på grasrotnivå innenfor feltet.

Med vennlig hilsen
Else Mari Hagen
Daglig leder & redaktør
Mob. 932 65 463
Mail. else@lovetannavisen.no

Sterke som løvetann AS
Rigetjønnveien 12, 4626 Kristiansand
www.lovetannavisen.no

