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Introduksjon

Under Actis-paraplyen finner vi en rekke organisasjoner som 
jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging 
av mennesker som har, eller har hatt, avhengighetsproblemer. 

Flere av organisasjonene arbeider aktivt med prosjekter som 
har lignende målsetninger eller som er rettet mot de samme 
målgruppene, og det kan være vanskelig å holde oversikt over 
alt som skjer på feltet. Denne kartleggingen ble til ut fra et 
ønske om å skape et bedre overblikk over disse prosjektene 
for å styrke vår felles rusforebyggende innsats. Vi håper at 
å bli bedre kjent med hverandres prosjekter kan inspirere til 
tettere samarbeid på tvers av organisasjonene. 

Oversikten består av en kort introduksjon av hver 
organisasjon, etterfulgt av en oversikt over organisasjonens 
aktive prosjekter. Vi ønsker å takke alle som har bidratt til 
kartleggingen, og håper at den vil kunne være nyttig i å bli 
bedre kjent med Actis sine medlemsorganisasjoner.

Oslo, mai 2020
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AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund har sin 
opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp mot fylla, for edruskap 
og en solidarisk grunnideologi. En hovedoppgave er 
forebyggende arbeid og en ruspolitikk basert på et solidarisk 
samfunnssyn. I tillegg til prosjektene nevnt under jobber 
organisasjonen med sommer- og høstferietilbud til barn, 
ungdom og enslige forsørgere med barn som ikke får andre 
feriemuligheter.

Eldre og rus

Å jobbe med bevisstgjøring av problematikken rundt blanding av 
piller og rusmidler blant gruppen 65+.

Eldre, i tillegg til helsepersonale og andre som jobber med 
gruppen.

Vi reiser ut i pensjonistforeninger og kåserer om temaet, legger 
ut materiell som beskriver problemet og arrangerer kompetanse-
hevende konferanser om temaet som er gratis for alle og finner 
sted rundt omkring i landet.

Pensjonistforbundet. I tillegg jobber vi opp mot noen av de 
største LO-forbundene. 

Ruspolitisk arbeid

Holdningsskapende og påvirkende arbeid som går i retning av 
vår linje om rusfrie soner og bevisstgjøring.

Målgruppen her er bred, det er både allmenheten, men i 
særdeleshet de ulike delene av arbeiderbevegelsen. 

Nettside
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Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en bruker- og 
pårørendeorganisasjon som har som formål å være et lavterskel-
tilbud og et etterverntilbud for enkeltmennesker og familier som 
• Har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/
 krenkelser.
• Er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk   
 helse.  

I ATROP møter brukerne mennesker med erfaringskompetanse 
og fagkunnskap. I den daglige driften er brukertilbudene støtte- 
samtaler, telefonkontakt, NADA øreakupunktur, innom-stikk, 
bruker- og temakvelder, bistand i møte med hjelpeapparatet, 
relasjonskurs m.m

Hjerterom for barn og unge

Å tilføre et støtte- og aktivitetstilbud til risikoutsatte barn, 
ungdom og deres familier. Vi bidrar til at barn og ungdom som 
vokser opp i/lever i dysfunksjonelle familier får møte andre som 
er i samme situasjon gjennom felles aktiviteter, turer, nettverks-
bygging og trygge voksne.

Barn og unge opp til 18 år

Mange barn og ungdom i Norge vokser opp i hjem hvor de lever 
i eller har opplevd vanskelige omsorgssituasjoner og bærer på et 

Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund

Vi besøker landsmøter, årsmøter og en del konferanser med 
stands og informasjon. Vi bruker media og avholder 10-15 
ruspolitiske konferanser per år spredd rundt i hele landet. Vi 
holder også foredrag for ulike deler av arbeiderbevegelsen.

Ulike deler av arbeiderbevegelsen

Kort beskrivelse

Samarbeidspartnere

ATROP støtte- og ettervernsenter
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edru.no

Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid. Vi arbeider for 
edruskap, fred og menneskeverd. Vi ønsker å være et fellesskap 
for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen retter 
vi søkelyset mot hvordan alkohol og narkotika truer trygghet og 
velferd. Sammen mobiliserer vi også til engasjement, politikk og 
tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika. Vi driv-
er forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne, informerer om 
alkoholens skadevirkninger og arbeider for å utvikle attraktive, 
rusfrie møteplasser. Vårt mål er å redusere skadevirkningene av 
rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobilisering av engasje-
ment.

Idrett uten alkohol 

Å arbeide for at idretten skal være en alkoholfri sone. 

Barn og foreldre i den organiserte idretten, utøvere på alt fra 
mosjonist- til elitenivå, idrettsarrangører og idrettslag.

IUA ble startet i 2007, og samarbeider med toppidrettsutøvere, 
arrangører, idrettslag og særforbund i arbeidet for å holde idret-
ten alkoholfri. Vi har et nettverk av cirka 700 IUA-ambassadører 
som fronter oss gjennom å trene med våre klær, i tillegg til over 
6000 utøvere som trener og konkurrerer med vår logo på klub-
btøyet gjennom vårt samarbeid med idrettslagene. Vi driver 
kampanjearbeid, står på stand på idrettsarrangement, holder 
foredrag for samarbeidsklubber og folkehøgskoler og engasjerer 
oss i media.

KnarvikMila, Norges Volleyballforbund, Hordaland friidrettskrets, 
Fana IL, Sandnesløpet, I.L. Norna-Salhus, KFUM Volda Volleyball, 
Hinna Volleyball, Vestli I.L. Volleyball, Bø Volleyballklubb og Oslo 
Volley. Vi har også noe samarbeid med Av-og-til om henvendels-
er til media og politikere.

Samarbeidspartnere
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voksenansvar de ikke skal ha. Konsekvensene av seksuelle 
overgrep, vold, omsorgssvikt eller at noen de er glad i ruser seg 
og/eller sliter med psykisk helse kan være mange. Vi bygger 
trygge relasjoner med familiene og møter barn og unge i et trygt 
fellesskap med aktiviteter som er morsomme, lystbetonte og som 
gir vekst og læring. Hjerterom for barn og unge tilfører måned-
lige aktiviteter som for eksempel kino, spillkvelder, pizzakvelder, 
bowlingkvelder, jul og påskeaktiviteter. De som ønsker det får 
oppleve weekendturer i høst og vinterferien, og en 5 dagers 
sommerferietur til Danmark hver sommer. Alle aktiviteter og turer 
er gratis for barn og ungdom, men foresatte må påregne en liten 
egenandel på ferieturene.

Bufdir, barnevern, familiesentre m.fl.

Kafe Leóns Hjerterom avd. Songdalen og avd. Arendal

Kafe Leóns hjerterom – kafé, interiør og produksjon er et et-
tervernstiltak og en arbeidstreningsarena som har som formål å 
tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt 
livskvalitet.

Rusavhengige og mennesker som er langt borte fra arbeidslivet.

Kafé Leons Hjerterom tilbyr deltakerne opplæring i, og 
arbeidsoppgaver knyttet til matproduksjon inkl. catering (kalde 
og varme retter), salg og service, og produksjon av enkle 
interiørartikler. Tiltaket innbefatter konkret en kjøkkendrift, 
kafedrift, interiør og produksjonsavdeling. Den enkelte 
deltaker får en helhetlig, sømløs og individuell oppfølging og vi 
har stort fokus på mestring og sosial trang i tiltaket. Deltakerne 
gis mulighet for å få kartlagt arbeids- og funksjonsevnen, med 
tanke på videre arbeid, studier eller andre tiltak, og de får 
opplæring og undervisning i HMS, IK-mat, kleskoder og aktuelle 
lover og regelverk. Kafé Leons Hjerterom er en non-profitt åpen 
kafe som også benyttes av allmenheten.

AVdir, Helsedir, NAV og ulike etater i Kristiansand kommune og 
Arendal kommune.

DNT - Edru Livsstil
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Sammen Uten

Å skape aksept for å ikke drikke alkohol under fadderukene, og 
fremme en alkoholfri samværskultur.

Studenter.

Prosjektet setter fokus på drikkepress, og jobber spesielt for mer 
bevissthet rundt dette i studiemiljøet, med hovedvekt på fadde-
rukene. Flertallet av studenter ønsker seg flere alkoholfrie tilbud, 
men til tross for dette opplever de at det er høyt alkoholfokus. 
Flere lar også være å delta i fadderordningen. Gjennom mindre 
alkoholfokus kan ordningen bli mer inkluderende. Mindre alkohol-
fokus vil også bidra til å redusere risikoen for utvikling av et risik-
ofylt alkoholmønster. Rent konkret utføres kampanjen gjennom 
utdeling av informasjonsmateriell i form av brosjyrer, men spesielt 
gjennom tilstedeværelse i sosiale medier. Hvis epidemisituasjo-
nen tillater det vil vi være fysisk til stede på stand på en rekke 
høgskoler og universiteter, hvor vi deler ut effekter og materiell, 
og er tilgjengelige for en prat. Vi henger også opp plakater, og 
kjører videoer i sosiale medier. Videoene har også blitt vist på 
TV2, og tidligere også på kino. Vi kommer også til å ha relevante 
tekster og artikler i tilknytning kampanjen.

Ingen formelle, men vi samarbeider gjerne med fadderstyrene på 
de ulike utdanningsinstitusjonene, og andre som kan hjelpe oss 
med å lage meningsfulle events som passer inn med kampanjen.

Eldre, alkohol og ensomhet

Å gi helseopplysninger til eldre, pårørende og helsepersonell, 
samt få gjennomslag for styrking av eldrepolitikken i kommunene. 
Målsetning: en verdig alderdom! 

Eldre, pårørende, helsepersonell og lokalpolitikere. 

En av hovedutfordringene vi står overfor i årene som kommer er 
at vi blir flere eldre med et økt omsorgsbehov. Rusmiddelbruk 
blant eldre er i denne sammenheng viet begrenset 
oppmerksomhet. Samtidig møter ansatte innen helsetjenesten 
mange eldre med skadelige rusmiddelvaner, ofte i en 

Samarbeidspartnere

kombinasjon med alkohol og tabletter som på sin side kan 
medføre rus og avhengighet. Det er grunn til å tro at personer i 
en slik livssituasjon ikke får god nok hjelp, hverken med sine rus-
problemer eller andre typer hjelpebehov. Her kan både tabu og 
forutinntatte holdninger stenge for gode dialoger og 
nødvendige hjelpetiltak, både hos brukeren/pasienten, hos 
pårørende og hos ansatte i helsetjenesten. Kanskje er det også 
slik at hos noen pasienter så ligger rusproblemene til grunn for en 
rekke andre helseproblemer, fallulykker, feil- og underernæring 
og tidlig demensutvikling. De siste helseproblemer blir gjerne 
forsøkt behandlet, mens rusproblemet gjerne blir fortiet. Dette 
er en problemstilling med flere og sammensatte innfallsvinkler; 
medisinsk, sosialt, etisk og moralsk. Trenden med at godt vok-
sne drikker mer enn tidligere har bredt seg i alle samfunnslag 
og gjelder begge kjønn. Når alkohol blir et innslag i stadig flere 
sammenhenger, så bør dette følges opp med tidlig innsats på 
opplysning, for på dette vis å øke kunnskapen og kompetansen 
om hva alkoholbruk kan bety for helsen og vår totale livskvalitet. 
Vi bidrar gjennom prosjektet med foredrag og undervisning innen 
dette fagfeltet. I pilotfasen har prosjektleder undervist ved flere 
høgskoler, i flere kommuner (både for helsepersonell og 
administrasjon) samt for flere interesseorganisasjoner.

Vi har hatt mange flotte samarbeidspartnere i løpet av pilotfasen, 
og disse holder vi fortsatt kontakt med i nåværende 
prosjekt. Noen av våre samarbeidspartnere er: HVL, campus Ber-
gen og Stord, VID  Vitenskapelig høgskole, Haraldsplass Diakon-
ale Sykehus, Akershus Universitetssykehus, Helse Vest, flere 
ulike kommuner, flere interesseorganisasjoner (demens- 
foreninger, pensjonistgrupper, dagsenter for eldre, flere 
sykehjem, pårørendegrupper), AA (Anonyme alkoholikere), 
frivillighetssentraler, Bikuben (Bodø), AOF (undervisning for 
helsefagarbeidere), Pensjonistforeningen, Fagforbundet, Delta 
(fagforening), Actis, DNT-Edru Livsstil, Norske Kvinners Sanitets-
forenings veiledningssentre i Sør-, Midt- og Øst Norge, Veiviser-
prosjektet ved Universitetet i Stavanger, Korus Sør og Vest.
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familieklubb.no

En familieklubb er en gruppe mennesker som samles for å lindre 
de problemene de har med alkohol eller andre rusmidler. Noen 
har selv hatt misbruksproblemer, andre har hatt problemer med 
misbruk blant sine nærmeste. Mange som ikke selv drikker har 
hatt traumatiske opplevelser knyttet til rus, og kan ha stort behov 
for å bearbeide tanker og følelser. I klubben har de samme plass 
og betydning som de medlemmene som har en misbrukshistorie.

Senior-klubben

Å gi hjelp og støtte til eldre som sliter med avhengighet eller som 
er pårørende.

Eldre mennesker som sliter med avhengighet eller som er 
pårørende til noen som sliter med avhengighet.

Klubben møtes vanligvis en gang i uken på dagtid på Bøler i Øs-
tensjø bydel. Klubben varer ca. to timer, med sosialt samvær og 
en runde hvor alle kan få dele det de går igjennom og få hjelp og 
støtte i klubben. 

Treffsentre i bydel Østensjø og lavterskel eldre og rus i bydelen.

Familieklubbene i Norge

Nettside

Om  Familieklubbene
I Norge

Formål

Målgruppe

Kort beskrivelse

Samarbeidspartnere

fmr.no

Forbundet Mot Rusgift – FMR – er en rusgiftpolitisk organisa- 
sjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved 
universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som 
forårsakes av positive sansestimuli, og nei til en kjemikalisering 
av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika 
og piller.

Kampanje mot legalisering av narkotika

Å motarbeide legalisering og avkriminalisering av narkotika.

Politikere, journalister og folk flest

Opprinnelig var tanken å holde folkemøter om dette i de fleste 
større byene i Norge. Allerede avviklet i Tromsø, Bodø og Trond-
heim, Levanger og Steinkjer. Resten av programmet er falt bort, 
men vi gjentar dette som digitale møter i løpet av høsten på en 
god del flere steder.

Folk innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
på hvert enkelt sted.

Forbundet mot Rusgift 

Nettside

Om  Forbundet mot 
Rusgift
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forut.no

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider for sosial 
mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre 
levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom 
bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk 
bevisstgjøring.

Oljefondets alkoholproblem

Å skape dokumentasjon og spre informasjon om alkohol og 
bærekraftsmålene.

A) Infokampanje: folk med rus og/eller bistandsinteresser. 
B) Politisk: Stortingspolitikere, ungdomspolitikere, relevante de-
partement og direktorat.

Informasjonskampanje om alkohol som hinder for FNs 
bærekraftsmål. Fokuserer på at investeringer i alkoholindustri fra 
Oljefondet er norsk dobbeltmoral – derfor må alkohol ut av olje-
fondet.

IOGT, Juvente, Blå Kors.

FORUT

Nettside

Om  FORUT
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helseutvalget.no

Helseutvalget, tidligere Helseutvalget for homofile, ble stiftet 
i 1983 som et svar på hiv-epidemien som tok livet av alt for 
mange homofile og menn som har sex med menn. I dag arbeider 
Helseutvalget helsefremmende og sykdomsforebyggende for 
bedre seksuell og psykisk helse.

YouChat

Youchat er et rusforebyggende likemannsbasert chat-tiltak. 
Formålet er å redusere rusbruk i en minoritetsgruppe som ruser 
seg på alkohol og illegale rusmidler i større grad enn majoritets-
befolkningen. Derfor skal minst 15 % av samtalene på YouChat 
omhandle bruk av alkohol og illegale rusmidler. Minst 20 % av 
samtalene skal omhandle tema som assosieres med eller lig-
ger i forkant av at det utvikles et rusproblem (mobbing, psykisk 
uhelse, konflikter etc.).  

Unge LHBT-personer

Youchat er en nettbasert, oppsøkende, rusforebyggende en-
het som driftes av unge frivillige LHBT-personer. Metodene er 
forankret i forskningsbasert kunnskap.

Driftes av Helseutvalget, men ansatte og frivillige skoleres jevnlig 
av fagpersoner i den selvmordsforebyggende samtalemetoden 
Vivat, femfasemodellen og kurs i motiverende intervju (MI). 

Arena

Å stimulere til redusert eller opphør av bruk av illegale og lovlige 
rusmidler i LHBTIQ+-befolkningen.

 LHBTIQ+-personer på den skeive utelivsarenaen og pride- 
festivaler.

Helseutvalget

Nettside

Om  Helseutvalget
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Arena er et rusforebyggende tiltak med en skadereduserende 
profil. Arena er en oppsøkende virksomhet med tilbud om en 
kvalitetssikret livsstilstest, en refleksjonssamtale om egen 
rusmiddelbruk og veiledning i mer forsvarlig bruk av illegale 
rusmidler. Et team arbeider oppsøkende på den skeive utelivs- 
arenaen på kveldstid i helgene og på pridefestivaler i hele landet.

I Oslo samarbeider vi med London pub, Scandinavian Leather 
Man (SLM) og Elsker, med ME i Trondheim og Fincken i Bergen. 
Helseutvalget har ellers samarbeidet tett med Oslo pride og 
Regnbuedagene i flere år.

iogt.no

IOGT i Norge er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst. 
Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et 
utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi 
jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et 
trygt og inkluderende samfunn.

Sterk og Klar

Hovedmålet er å støtte og veilede foreldre i å legge til rette for en 
rusfri ungdomstid. Vi vil øke bevisstheten om foreldres funksjon 
som rollemodeller og deres muligheter til å påvirke barnas valg.

Hovedmålgruppen er foreldre til ungdommer i ungdomsskole-
alder. Sekundært foreldre på mellomtrinnet og videregående.

Sterk&Klar bygger på seks viktige virkemidler. 
1. Foreldretreff: Fire foreldretreff i samarbeid med skolen og FAU. 
To treff på 8. trinn, ett på 9. trinn og ett på 10. trinn. Treffene 
tematiserer positiv forsterkning, grensesetting, ros og positivt  

Samarbeidspartnere

fokus, psykisk helse, sosiale medier, alkohol og cannabis, over-
gangen mellom ungdomsskole til videregående. På alle våre treff 
legges det til rette for samtaler i foreldregruppen.    

2. Samtalen: Det er et mål i programmet å legge til rette for gode 
vaner for en trygg samtale mellom barn og voksne i en fase da 
det skjer mange forandringer i barnas liv og foreldrene ikke 
lenger er en så naturlig del av barnas hverdag.  

3. Avtaler: På treffene oppfordrer vi foreldrene til å samsnakke 
om grenser og regler, og vi legger til rette for felles regler for 
trinnet eller klassen. Vi oppfordrer også foreldrene til å inngå 
gjensidig forpliktende avtaler med ungdommene sine på områder 
de opplever som viktige for barna.   

4. Ungdomskontrakten: Sterk&Klar inviterer ungdommene på de 
skolene som er med i programmet til å tegne en kontrakt om en 
rusfri ungdomstid. Dersom ungdommene holder avtalen i alle tre 
årene, deltar de ved avslutningen av det tiende skoleåret i 
trekningen av en premie på kr. 20 000,-. Dette gir ungdommene 
en fin anledning til å avstå fra alkohol med henvisning til 
kontrakten.  

5. Vennetiltak: Alle foreldre som deltar i programmet oppfordres 
til å gjennomføre positive aktiviteter sammen med egne barn, og 
gjerne sammen med noen av barnas venner. Det er en fin 
anledning til å bli kjent med vennene samt markere seg som 
en viktig voksen. På 9. trinnet oppfordrer vi FAU`ene ved 
Sterk&Klar-skolene til å arrangere en aktivitetskveld for ung- 
dommer og foreldre. Dette har vært gjort med stor suksess på 
flere skoler.  

6. Råd og veiledning: Vi tilbyr foreldre råd og veiledning på våre 
nettsider samt på programmets Facebook-side. Vi tilbyr også 
møter til videregående og mellomtrinnet, og har også hatt egne 
møter med ungdommer.   

Kommuner, skoler, SLT-koordinatorer.

Kort beskrivelse

Samarbeidspartnere
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Om  IOGT i Norge
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Trygg Ungdomstid

1. Påvirke lokalpolitikerne til å prioritere alkohol- og 
rusforebyggende tiltak for ungdom så de får god kunnskap og en 
trygg ungdomstid.  
2. Motivere lokalpolitikere til en restriktiv alkoholpolitikk for å 
redusere alkoholbruk, rusrelaterte skader og problemer. 
3. Bygge relasjon med ungdomsråd og utruste dem til å drive 
politisk påvirkning innen alkohol, rus og forebygging i sine 
kommuner.   

1. Lokalpolitikere med myndighet til å vedta alkohol/ruspolitikk og 
satsning på forebygging. 
2. Ungdomsråd i kommunene. 
3. Nøkkelpersoner i lokalmiljøet (ledere i frivillige ungdoms- 
organisasjoner, foreldre, lærere, fagfolk m.m). 

Dette er en overskrift over mye av det politiske arbeidet vårt, så 
virkemidlene og temaer kan variere litt fra år til år. Vi har debatt-
møter med politikere, opinionsundersøkelser, ulike kampanjer, 
produksjon av materiell, rusforebyggende konferanser både for 
ansatte i kommuner og andre frivillige organisasjoner.  

Ingen

INTRO

Å opprettholde den restriktive holdningen mot rus i mange 
innvandrermiljøer, gi dem forståelse av norsk alkoholkultur, 
tilrettelegge for at de kan drive aktiv rusforebygging i egen 
familie og sitt nærmiljø. Styrke kontakten mellom voksne og barn, 
og motivere til økt foreldreengasjement og samtaler om 
rusmidler. 

Minoritetsnorske. Vi ønsker at materialet som vi utarbeider skal 
kunne brukes overfor minoriteter generelt.

Hoveddelen av prosjektet er foredrag på introduksjonsprogram-
met. I løpet av opplegget får de innblikk i hvordan situasjonen er 
i Europa i dag med tanke på hvor mye som drikkes i de ulike land, 
hvorfor det drikkes lite her i landet sammenlignet med andre land 

Formål

Målgruppe

Kort beskrivelse

Samarbeidspartnere

Formål

Målgruppe

Kort beskrivelse

(alkoholloven og alkoholpolitiske virkemidler), hvordan vi kan 
påvirke alkoholpolitikken (demokrati), alkoholfrie soner, og 
hvordan foreldre og andre voksne er viktige rollemodeller og 
gode rusforebyggere (kommunikasjon mellom ungdomsforeldre 
og foreldre-foreldre).

Ingen

Hvit Jul

At det blir en norm at voksne ikke drikker sammen med barn i 
julehelgen, og sammen med andre kampanjer gjøre det til en 
generell norm at man ikke drikker når man er sammen med barn.

Voksne i aktivt foreldreskap. I tillegg ønsker vi å nå alle voksne 
som skal være sammen med barn i julen. En generell norm at man 
ikke drikker når man er sammen med barn.

Samle inn «kontrakter» digitalt gjennom sosiale medier og fysisk 
på stands rundt om i landet. Jobber med å få «ambassadører» 
som skal fronte kampanjen.

Juba og Juvente

Samarbeidspartnere
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Ja, det nytter (JDN) arbeider aktivt for at alle som er berørte 
av andres rusmiddelavhengighet skal ha en trygg plass å gå 
til. Målet er å fremme selvhjelp som metode for å forebygge og 
avhjelpe alkohol- og andre rusrelaterte problemer. JDN tilbyr et 
lavterskeltilbud om samtalegrupper for mennesker som har vokst 
opp med rusmisbruk og psykiske lidelser i nære relasjoner. Dette 
som en trygg arena og møtekontekst for utveksling av felles 
emosjonelle, ofte negative erfaringer som de i liten grad har 
våget å erkjenne eller hatt muligheten til å sette ord på. 

Ja, det nytter – Samtalegruppe for pårørende som har 
opplevd rusmisbruk og psykiske lidelser i nære 
relasjoner

Vårt opplegg er laget med den intensjon å kunne hjelpe 
mennesker som har vokst opp i hjem med rusmisbruk / rus- 
avhengighet, men vil også i prinsippet kunne brukes for 
mennesker som har sin oppvekst under andre skadelidende og 
dysfunksjonelle forhold.

Barn fra 6 år av rusmiddelavhengige foreldre/søsken, samt 
ungdommer og voksne som trenger et tilbud om samtalegrupper. 
I tillegg er målgruppen fagpersoner som arbeider tett opp til barn 
og unge som har vokst opp i rusrelaterte hjem, pårørende av 
rusavhengige og rusmiddelavhengige som er behandlet.

I samtalegruppa fokuserer vi på rusmisbruk/avhengighet og hva 
dette gjør med hele familien, men vi tar også opp allmenngyldige 
temaer som blant annet handler om mestring, å sette seg mål, 
selvtillit og selvfølelse, følelser, sette grenser og medavhen-
gighet. Å samtale i grupper med andre likesinnede som har op-
plevd rusmisbruk i familien, ser vi som svært viktig og avgjørende 
for å kunne fri seg fra noe av byrden en bærer på, og at en på 
den måten kan mestre hverdagen på en annen og bedre måte. 
Dette er en livslang prosess, og vi opplever at deltakerne litt etter 
litt blir trygge og får tillit nok til å åpne seg og sette ord på vonde 

Ja, det nytter

Nettside

Om Ja, det nytter
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opplevelser fra barndommen, som har vært og er så hemmelig-
holdte og tabubelagte. Prosessen i gruppa gjør også at 
deltakerne etter hvert husker ting som er fortrengt, og ved å 
sette ord på dette får de bearbeidet smerte. Tanken vår bak et 
gruppetilbud til barn fra 6 år er viktigheten med tidlig 
intervensjon, slik at de ikke utvikler større alvorlige senskader 
av en barndom under dysfunksjonelle forhold. Ved å tilhøre en 
gruppe med andre barn som har opplevd lignende opplevelser 
som dem, vil dette være med på å trygge dem med at de ikke er 
alene om å ha det sånn, og at det ikke er deres skyld at 
foreldrene misbruker rusmidler. På denne måten kan smerten de 
bærer på oppleves å bli halvert. Vi ønsker å lære dem å se valg-
muligheter i vanskelige situasjoner og lære dem hvordan de kan 
kjenne igjen og uttrykke følelser. Ved at vi fremstår som voksne 
rollemodeller som gir dem trygghet og forutsigbarhet, kan 
tilliten til mennesker igjen gjenoppbygges. Gjennom ulike 
aktiviteter i gruppa som er tilpasset deres nivå, er målet vårt 
at alle skal få kjenne på følelsen av å lykkes og mestring. Dette 
oppnås ved at vi gir dem emosjonell støtte ved at de blir verdsatt 
og akseptert for det menneske de er. Samtidig er det viktig at vi 
viser dem omsorg ved å gi realistisk tilbakemeldinger på 
opplevelser og atferd.

Nåværende samarbeidspartnere: Familieklubbene, Av og Til, 
Kompasset, Blå Kors, Veiledningssenteret for pårørende, Spisfo, 
Angstringen, Ungdom mot narkotika (UMN).

Samarbeidspartnere
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Juba er en organisasjon for alle barn. Vi har variert aktivitet 
for barn, både i form av forskjellige lokallag, arrangement-
er og brevklubber. Vi ønsker å skape gode, trygge og lærerike 
møteplasser for barn. De fleste medlemmene er i alderen 6–14 år, 
men alle som støtter formålet kan være medlemmer. Vårt mål er å 
skape trygge barn med tro på seg selv.

Trygg Oppvekst

Trygg Oppvekst er et livsmestringsprogram med et forebyggen-
de perspektiv. Programmet har en universell tilnærming og har 
derfor relevans for alle elever uansett livssituasjon.

Elever på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående 
skole, samt voksenpersoner i kontakt med elevene.

Trygg Oppvekst er et godt utprøvd program som bygger på snart 
25 års erfaring fra forebyggende arbeid. Programmet har en 
generell tilnærming hvor det første steget er å bli trygg på og 
kjent med seg selv, samt tolke og håndtere egne tanker og 
følelser. Målet med dette er å få trygge og robuste barn og unge 
med innsikt i eget liv og økt forståelse for andre. I gruppe- 
samtaler går man inn på kjente forebyggingsområder som åpen-
het og kommunikasjon, tanker og følelser, rus og avhengighet, 
pubertet, forelskelse og seksualitet, mobbing og krenkelser, 
selvbilde og identitet, valg og konsekvenser, ungdomstrender, 
verdier, skjermtid og nettbruk m.m. Å samtale om disse temaene 
med trygge voksne til stede, gir barn og unge en solid plattform 
til å ta kloke valg.

Trygg Oppvekst benyttes på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i 
videregående skole. Elementer av programmet benyttes også på 
småtrinnet, barnehage, idrettslag, ungdomsklubber, institusjoner, 
ved integrering og lignende.

Nettside

Om Juvente

Junior- og Barneorganisasjonen Juba

Nettside

Om Juba
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Hvem blir Norgesmester

Juba tilbyr et engasjerende og morsomt undervisnings- 
opplegg for 6. og 7. trinn gjennom kunnskapskonkurransen Hvem 
blir Norgesmester. Spørsmålene omhandler rus, miljø og 
samfunn og er knyttet opp mot den generelle delen av  
læreplanen og kompetansemål i samfunnsfag og naturfag.

Elever ved 6. og 7. trinn. 

Hvem blir Norgesmester er en kunnskapskonkurranse som går 
over tre runder i løpet av et skoleår. Dette gjennomføres i klas-
serommet i regi av lærer, i lag på tre og tre elever. Hver runde 
består av 30 spørsmål innen rus, miljø og samfunn. Det oppfor-
dres til å bruke læringsressursene felles i klassen i for- og etter-
kant av quizen. Alle lagene fullfører alle tre runder med samme 
lag og lagnavn. De tre lagene med størst sammenlagt poengsum 
etter rundene, vinner konkurransen. Vinnerne kåres på våren og 
vinner flotte aktivitetspremier for hele klassen. Klasser som deltar 
i alle tre runder får tilsendt diplom og nøkkelreim. 

Barneskoler
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Juvente
Juvente.no

Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom. Vi ønsker å 
gi medlemmene våre verktøyene de trenger til å ta selvstendige 
valg og skape en trygg ungdomstid for seg selv og de rundt seg. 
Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å 
skape gode og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. En 
viktig målsetning er å minske drikkepresset i samfunnet. Mange 
av medlemmene våre er med for å ha en arena der de vet at det 
ikke drikkes alkohol, der de blir akseptert for å være de de er, og 
være med på samlinger der de møter ungdommer fra hele landet.
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BedreUten

Å redusere alkoholbruken blant ungdom og å bidra til at det skal 
være lettere å velge alkoholfritt.  

Ungdom og unge voksne, med et spesielt fokus på studenter.

Alkohol er en stor risikofaktor for skader, ulykker og helse- 
problemer for unge mennesker. BedreUten setter fokus på 
mangfoldet av gode alkoholfrie drikkevarer og oppskrifter, og 
forsøker å skape mer aksept for å velge alkoholfritt. Vår fremste 
kanal for å gjøre dette er Instagram. Gjennom samarbeidet med 
Lykkepromille ønsker vi å nå flere studenter og være med på å 
minske drikkepresset slik at ingen skal droppe sosiale student- 
arrangementer på grunn av en forventing eller et press om å 
drikke alkohol. Vi ønsker at alle, både de som drikker og de som 
ikke drikker alkohol, skal være bevisst på at det er helt greit å 
bytte ut ‘fredagspilsen’ med noe annet, og at uansett hva man 
velger skal man føle seg inkludert. I 2020 utvikler vi en veileder 
med fokus på alkoholfrie drikkevarer og inkludering som skal 
distribueres til alle studentbarer i landet. Vi skal også arrangere 
flere events i samarbeid med Lykkepromille, hvor vi skal ha 
alkoholfrie barer og prøvesmaking.

Lykkepromille ved Studentsamskipnaden i Trondheim.  

Edruss

Å endre ruskulturen i russetiden for å sørge for at de av oss som 
er russ skal kunne ta sine egne valg tilknyttet russetiden, og at 
ingen skal føle på en forventning eller et press om å måtte drikke 
alkohol for å være en av gjengen.

Alle som deltar i russeferiringen

 Edruss er en forebyggingskampanje rettet mot russ for å re-
dusere den rusrelaterte risikoen ved russefeiringen. Edruss skal 
gjennom aktiv tilstedeværelse med synlige, edru russ, informas-
jon og forebyggende innsats begrense den rusrelaterte risikoen 
ved russefeiringen gjennom å påvirke russestyrenes knuteregler, 
motivere og veilede russen, tilby alternativer, samt sørge for 

Samarbeidspartnere
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mediedekning. Prosjektet arbeider også for at det skal bli høyere 
aksept for å ikke drikke i russetiden, og å øke inkluderingen av de 
som velger å drikke lite eller ingenting. 

Ung i trafikken - Ingen venner å miste 

Kolon

Å gi ungdom kunnskap og verktøyene de trenger for å ta selvs-
tendige valg, reflektere rundt normer for alkohol og rus, opptre 
inkluderende og skape en trygg ungdomstid for seg selv og de 
rundt seg.

Ungdom i alderen 12 til 17 år.

Kolon er et kunnskaps- og livsmestringsprosjekt rettet mot ung-
dom som baserer seg på at Juvente-medlemmer får opplæring 
i et interaktivt undervisningsmateriell og reiser rundt til skoler, 
konfirmasjonsgrupper og andre ungdomsgrupper for å lede refl-
eksjons- og diskusjonsøvelser rundt tematikken ungdom, alkohol 
og rus. Gjennom tilgang til ungdomsrettet og forskningsbasert 
informasjon og ung-til-ung-metodikk, med fokus på refleksjon 
rundt det å ta gode valg for seg selv, ønsker vi å nå ungdommene 
før de debuterer med alkohol. Prosjektet skal endre holdninger 
gjennom kunnskap om rusmidler og styrke ungdoms tro på egen 
vurderingsevne. I 2020 går Kolon gjennom en større revidering-
sprosess, og vil relanseres med nytt navn og innhold mot slut-
ten av året. Det nye materiellet vil øke fokuset på livsmestring, 
normkritikk og inkludering, og det nåværende Juvente-prosjektet 
«La oss snakke om» med nettside og podkast vil integreres i en 
mer helhetlig undervisningspakke. Dette vil bli gjort tilgjengelig 
for både interne og eksterne undervisere gjennom en egen nett-
side.

Flere skoler rundt i landet
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Livsmestringskonferansen

Gjennom Livsmestringskonferansen ønsker vi å skape økt fokus 
på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gjennom 
kompetanseheving hos elever og ansatte i ungdomsskolen. Vi vil 
i tillegg gi elevene kompetanse på ung-til-ung-arbeid og å legge 
til rette for denne undervisningsformen hos de deltakende 
skolene.

Elever og ansatte i ungdomsskolen.

Livsmestringskonferansen er en nyskapende tilnærming til 
livsmestringsarbeid i skolen. Gjennom kompetanseheving hos 
elever og ansatte i ungdomsskolen får de deltakende skolene økt 
sitt fokus på det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i 
de nye læreplanene. I tillegg til spennende foredrag og 
workshops om temaer som mental helse, kjønn og identitet, 
seksualitet, kroppspress og selvfølelse får elevene også 
kompetanse på ung-til-ung-arbeid for å kunne lede livs- 
mestringsopplegget «Trygg identitet» for medelevene sine i 
etterkant av konferansen. De ansatte følger et eget løp som gir 
dybdekompetanse innen folkehelse og livsmestring som nytt 
tverr-faglig tema i skolen. Årets konferanse skulle være en 
videreføring av Lifeskills-konferansen i fjor, men den første med 
elever og ansatte som målgruppe. Den måtte dessverre avlyses/
utsettes på grunn av coronaviruset. Vi håper vi får arrangert 
konferansen mot slutten av året.

En rekke organisasjoner skulle ha bidratt på konferansen i april, 
og har meldt interesse for å stille opp ved nye datoer. Disse 
inkluderer Mental Helse Ungdom, Skeiv Ungdom, Unge 
Funksjonshemmede, Ungdomsgruppa til Sex og Samfunn, Press, 
Juba, Sex og Politikk, og Kompetansesenter for Livsmestring og 
Folkehelse.
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Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen er en alkoholpolitisk kampanje med to formål. 
Det første er å sette fokus på problemet med alkoholsalg til 
mindreårige, samt skape debatt om ansvar for ansvarlig alko-
holhåndtering. Det andre er å arbeide for gode og effektive al-
koholpolitiske virkemidler for å forhindre mindreåriges tilgang til 
alkohol.  

Butikkjeder, kommuner, nasjonale myndigheter og den generelle 
befolkningen.  

Skjenkekontrollen er et prosjekt drevet av frivillige kontrollører og 
kontrollansvarlige som kontrollerer dagligvarebutikker og vin-
monopol for å sjekke om de selger alkohol til mindreårige. Kon-
trollørene er mellom 13 og 16 år gamle, med unntak av de som 
kontrollerer vinmonopol. Sistnevnte er 17 år gamle, og forsøker 
å kjøpe varer med 20 års aldersgrense. Alle kontrollansvarlige 
er over 18 år, og er til stede for å sjekke at kontrollene foregår i 
henhold til retningslinjene til Juvente. De kontrollansvarlige fyl-
ler inn kontrollskjemaer hvor de spesifiserer om forsøkene endte 
i salg eller ikke-salg. Hvert år produseres en rapport som viser 
hvor ofte og hvor kontrollørene har fått kjøpe alkohol. I 2019 fikk 
de mindreårige kjøpe alkohol i 18,5 % av forsøkene. Resultatene 
brukes til å skape debatt for ansvarlige alkoholhåndtering og 
strengere retningslinjer for salg av alkohol.

Ingen
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Lillehammer brukerstyrt senter Havang, er et møtested for folk 
med ulik bakgrunn, som ønsker en aktiv hverdag i et varmt og 
inkluderende fellesskap. Målet er å bidra til en meningsfull hver-
dag, og tilhørighet. Vi tilrettelegger også for opplevelser og 
mestring gjennom fysiske og kreative aktiviteter, og utflukter. 
Havang er et rusfritt sted for alle, der vi har sterkt fokus på godt 
miljø og trivsel.

Havangkonferansen 2020

Fokuset er å rette oppmerksomheten mot fattigdom og utenfor-
skap, og å sette fokus på hvor lite som skal til for at folk føler seg 
inkluderte. Vi håper å se ressursene i folk og få bort stigma vi nå 
ser rettet mot økonomisk vanskeligstilte.  

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og 
enten står i fare for, eller opplever sosial ekskludering.

Vi i Lillehammer Brukerstyrt Senter, Havang får prosjektmidler 
fra Arbeidsdirektoratet til å gjennomføre Havangkonferansen. 
Konferansen er rettet mot fattigdom, med fokus på prosjekter og 
aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. I år er det 5. 
gang konferansen gjennomføres.  

Lokale aktører som Frelsesarmeen, Frivilligsentralen, Blåkors, 
Kommunen, Sagatun (brukerstyrt senter på Hamar), Røde Kors, 
Kirken, Tyrili, Kirkens Bymisjon m. fl.

Lillehammer Brukerstyrt Senter, Havang

Nettside

Om  Havang
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https://sanitetskvinnene.no/veiledningssenter

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og 
psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Som pårørende kan 
man oppleve store belastninger, og målsettingen med sentrene 
er å bidra til økt livskvalitet og mestring. Veiledningen gis gjen-
nom gruppesamtaler og individuell samtale.

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende  

Å bidra til en bedre hverdag for pårørende.

Pårørende til rusmiddelmisbrukere, psykisk syke, og de med 
spilleproblem.

Vi tilbyr samtaler med enkeltpersoner; barn, ungdom, 
foreldre, besteforeldre osv., samt de som opplever seg berørt av 
en annens rusmiddelmisbruk, psykisk sykdom eller spille- 
problem. Vi tilbyr også grupper til barn, unge og voksne. Vi 
arrangerer mestringskurs og konferanser for samarbeids- 
partnere, i tillegg til foredrag for samarbeidspartnere, 
videregående skoler, universiteter m.m. Ansatte er fagpersoner 
med minimum bachelor innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, 
politi ol., og i tillegg har ansatte relevante videreutdanninger 
innenfor veiledning og/eller sosialfaglige retninger.

Kommunale instanser: barnevern, helsestasjoner, barnehager, 
skoler, PPT, rus- og psykisk helsetjeneste. Spesialisthelse- 
tjenesten v/rus- og psykisk helsevern, BUP, barneavdelinger, 
barneansvarlige osv.  

N.K.S Veiledningssenter

Nettside

Om  N.K.S Veilednings-
senter
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Norsk Narkotikapolitiforening er en idéell organisasjon som 
drives på frivillig basis og har ca. 3600 medlemmer fra Politiet, 
Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og 
andre naturlige samarbeidspartnere. Vi tilbyr faglig påfyll for våre 
medlemmer innen tema som narkotika, forebygging, etterretning 
og bekjempelse av organisert kriminalitet. Foreningen har flere 
lokallag der hovedaktiviteten er det forebyggende prosjektet Bry 
Deg- si nei til narkotika.

Bry deg - si nei til narkotika

Å forebygge narkotikabruk blant barn og unge.

Foreldre er hovedmålgruppen i det vi har valgt å kalle Bry deg- 
foreldre. Vi har også noen underprosjekter som f.eks. Bry deg- 
russ, Bry deg- idrett, Bry deg- uteliv og Bry deg- folkemøte.

Et viktig moment i prosjektet «Bry deg- si nei til narkotika» er 
å bevisstgjøre voksenpersoner som har daglig kontakt med 
barn og unge, om viktigheten av å delta aktivt i deres oppvekst. 
Sammen med foreldre ønsker vi å bidra til at barn og ungdom 
ikke begynner med narkotika. I løpet av oppveksten gjør barna 
mange vanskelige valg som får konsekvenser for resten av livet. 
I den forbindelse er frykten for å bli stående alene trolig helt 
avgjørende for hvilket standpunkt ungdom velger i sitt forhold 
til narkotika. En positiv foreldrekultur handler om å bli bedre til 
å hjelpe barna i oppveksten. Barn og unge trenger et nettverk 
av voksne som kan gjøre det lettere å ta de riktige valgene. Et 
«Bry deg- foredrag» er en god start på en positiv foreldrekultur. 
Foredragene er kostnadsfrie og holdes på frivillig basis av våre 
engasjerte foredragsholdere. «Bry deg- foreldre» retter seg i ut-
gangspunktet mot voksne og er ikke et tilbud til elever.

Arne og Mona Bratland med sitt foredrag “Tørr du”? På våre 
folkemøter holder noen fra NNPF Bry deg foredraget, hvorpå 
Bratland deretter holder sitt foredrag.

Norsk Narkotikapolitiforening

Nettside

Om   NNPF
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rusfrioppvekst.no

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstsvilkår for barn og 
unge. Dette gjør vi gjennom å arbeide opp mot de voksne som 
jobber med våre barn og unge. Rusfri Oppvekst mener at trygge, 
bevisste og empatiske voksne evner å kunne skape gode relas-
joner, noe som vil være med på å skape bedre psykososialt miljø 
for barn og unger i barnehager og skoler. Samtidig har Rusfri Op-
pvekst som et mål at de voksne skal være mer bevisste i forhold 
til deres rolle i det forebyggende arbeidet, og det å fange barn 
med utfordringer i hverdagen på et tidligere tidspunkt.

 
Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og  
bevissthet

Å øke kompetansen blant lærerestudenter når det gjelder 
temaene vold, overgrep, rus, psykisk helse, traumer, relasjon-
skompetanse, tverrfaglig kompetanse, m.m. 

Lærerstudenter

I dette prosjektet har vi samarbeid med 2 høgskoler hvor vi har 
lagt inn ekstra forelesninger om temaene vold, overgrep, rus, 
psykisk helse, traumer, relasjonskompetanse, tverrfaglig kom-
petanse m.fl i lærerutdanninger. Vi har som mål her å vise at 
dette er kunnskap lærerstudenter burde få gjennom sine grun-
nutdanninger. Lærere er viktige i det forebyggende arbeidet 
rundt barn og unge.   

Høgskoler

Behovsbaserte kurs

Kunnskapsformidling med fagpersoner om utfordringene de 
møter i arbeid med barn og unge.  

Rusfri Oppvekst
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Om Rusfri Oppvekst
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De som arbeider med barn og unge, og da primært lærere i 
barnehage og skoler.

I dette prosjektet arrangerer vi ulike kurs/konferanser med lokale 
fagpersoner som sier noe om hvilke utfordringer de møter i sitt 
arbeid med barn og unge. Vi arrangerer ca. 12-15 konferanser i 
året med temaer som vold, overgrep, rus, psykisk helse etc.

Ingen

Ung i trafikken - Ingen venner å miste

Målgruppe

Kort beskrivelse

Samarbeidspartnere

holdninger til tema og hvordan det går an å forhindre at en selv 
eller andre kjører rusa. 

Videregående skoler og elever på medielinjene

Etterbruk DeathTrip - videreutvikling

Elevenes DeathTrip kampanjer distribueres i ulike kanaler for å 
synliggjøre ruskjøring som trafikksikkerhetsproblem, og for å 
skape engasjement, debatt og involvering av ungdom. 

16-26 år

Vi bruker kampanjene og produktene til elevene i DeathTrip 
så mye som mulig i etterkant. Noen kampanjer videreutvikles 
til større konsepter som f.eks. pop-up utstillinger, eller større 
arrangementer for ungdom. Vi kan også lage store eller små 
digitale kampanjer. Etterbruken varierer fra år til år, hvor videre-
utvikling av DeathTrip kampanjene er avhengig av leveransen til 
elevene gjennom DeathTrip-konkurransen.   

Varierer på bakgrunn av typen etterbruk

Etterbruk DeathTrip - Trafikkskoler

Gjennom DeathTrip lager elevene blant annet posters/plakater. 
Disse distribuerer vi til trafikkskoler over hele landet, for at 
ungdom skal bli kjent med tematikken rus og trafikk før de får 
lappen. 

15-26 år

Trafikkskoler over hele landet henger opp inntil 5 DeathTrip 
plakater hver høst. DeathTrip er et årlig prosjekt, og vi sender 
derfor ut 5 nye plakater hvert eneste år. Noen skoler viser også 
en loop med ulike DeathTrip videoer på TV-skjerm i lokalet.

Trafikkskoler

Samarbeidspartnere
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ungitrafikken.no

Ung i trafikken - Ingen venner å miste er en landsomfattende 
rusfri organisasjon som er partipolitisk og religiøs uavhengig. Ung 
i trafikken - ingen venner å miste er bygd opp av lokale klubber. 
Ung i trafikken –ingen venner å miste har som formål å bedre 
forholdene for de unge i trafikken, arbeide for 0-visjonen – ingen 
drepte eller hardt skadde i trafikken, lage rusfrie arenaer for ut-
fordring og mestring, skape gode holdninger gjennom informas-
jon og opplysningsarbeid og å hjelpe ungdom til å kunne si nei til 
bruk av rusmidler.

DeathTrip

Ungdom lager kampanjer mot rus i trafikken rettet mot sin egen 
målgruppe.   

16 – 26 år.

DeathTrip er en landsomfattende konkurranse. Elever på 
medielinjer i videregående skoler engasjeres til å lage kampanjer 
mot ruskjøring. Gjennom å arbeide med konkurransen bearbeider 
elevene informasjon om tematikken, reflekterer over egne 

Nettside

Om  Ung i trafikken -  
ingen venner å miste
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Lokale kampanjer

Med utgangspunkt i lokale utfordringer og behov, skal vi treffe 
ungdom der de er. Vi skal synliggjøre ruskjøring som et trafikksik-
kerhetsproblem, og skape engasjement, debatt og involvering av 
ungdom.

16-26 år

Vi bruker ulike metoder for å nå frem til ungdom lokalt. Å samar-
beide med politiet om promillekontroller og holdningskampanjer 
er en av de vanlige aktivitetene vi gjør. Vi viser DeathTrip pro-
dukter på ulike digitale og analoge flater, som f.eks kinoreklame 
og digitale skjermer i bybildet. Ungdom får muligheten til å prøve 
promille- og cannabisbriller, og vi kan ta med oss vandreutstill-
ingen DeathTrip – On the road.   

Politiet, fritidsklubber, helsestasjoner, trafikkskoler, kinoer m.fl. 

#Edrusjåfør

Vi skal bidra til at russetiden blir trygg for alle. Tiltaket skal på-
virke russen sine holdninger og atferd knyttet til temaet rus og 
trafikk. Vi skal påvirke planleggingsevnen til russen, slik at de kan 
ta gode valg i forbindelse med rus og trafikk i forkant av og under 
russetiden. 

18-19 år

Vi er til stede på russestyreseminarer og temadager for russ. 
#Edrusjåfør strykemerker til russedressen og #edrusjåfør 
klistremerker til busser og biler sendes ut til ca. 3500 russ. Under 
russetiden er vi til stede på trafikksikkerhetsdager og landstreff 
og tar blant annet promilletesting av russen dagen derpå.   

Russestyrer, skoler, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Juvente.
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Undervisningsopplegget, rus i trafikken

Øke fokuset på rus i trafikkopplæringen.

15-20 år

Undervisningsopplegget består av et e-læringskurs og et veiled-
ningshefte til lærere. Lærestoffet i e-læringskurset presenteres 
gjennom filmer, animasjoner og interaktive oppgaver. Det består 
av fire deler, i tillegg til en avsluttende test. Veiledningsheftet 
til lærere inneholder mer utfyllende informasjon og fakta, tips til 
gjennomføring og diskusjonsoppgaver.   
 

Trafikkskoler, valgfag trafikk på ungdomsskolen, Trafikklærerut-
danningen på OsloMet m.fl. 
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Organisasjonene Blå Kors og Frelsesarmeens rusomsorg har 
aktive prosjekter, men har ikke hatt kapasitet til å bidra til 
kartleggingen i denne runden. Informasjon om prosjektene deres 
vil inkluderes i oversikten på et senere tidspunkt. Frem til da kan 
informasjon om nåværende prosjekter finnes på nettsidene deres 
(blakors.no og frelsesarmeen.no/rusomsorg)

De av Actis’ medlemsorganisasjoner som ikke er nevnt i denne 
kartleggingen har vi dessverre ikke lykkes i å få kontakt med på 
nåværende tidspunkt.

Andre organisasjoner
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Følgende organisasjoner melder at de ikke har prosjekter på rusfeltet på 
nåværende tidspunkt:

Barn av rusmisbrukere
Barnavrus.no 

Vi er ikke en veldig prosjektdrevet eller -prosjektorientert organisasjon. Vi driver online chat, 
BaRsnakk, og så holder vi på med podcast.

Det hvite bånd
dethvitebånd.no
 
Det er ingen prosjekter som er pågående nå, men det kan hende dette er aktuelt på et 
senere tidspunkt.

Internasjon Helse- og Sosialgruppe (IHSG)
ihsg.no
 
Vi har ikke fått innvilget midler til prosjektene relatert til rus i år, og tiltakene er derfor satt på 
vent.

Foreningen for helhetlig ruspolitikk
ffhr.no

Melder ikke om konkrete prosjekter, men nevner at «FFHR har som mål å etablere 
samarbeidsavtaler med 6 behandlingsinstitusjoner for å følge pasienter inn, under og etter 
behandling i spesialisthelsetjenesten, å etablere samarbeidsavtaler med 6 ulike kommunale 
tiltak i Oslo med mål om å etablere gode for og ettervernstiltak, og å være tilgengelige for 
rusavhengige/psykisk syke og deres på rørende for å lære, lytte og gi råd.»

Samarbeidsforum for Norske kollektiv
samarbeidsforum.org
 
Vi har ingen andre prosjekter enn 2 årlige samlinger på Guriset med fagkonferanse og  
relasjonsbygging mellom Kollektivene/TS'ene.

MA - Rusfri Trafikk
marusfritrafikk.no
 
«For øyeblikket har ikke vi noe spesielt annet enn at vi skal følge opp et prosjekt som vi 
gjorde i fjor. Da laget vi en folder om trafikkfarlige medikamenter og distribuerte den til stort 
sett alle landets fastlegekontorer, noen fysioterapeuter og apotek. Den skal vi sende påfyll 
på til de som trenger det i år.»

Minotenk
minotenk.no
 
«Vi har ingen prosjekter på nåværende tidspunkt, men vi jobber med et par boklanseringer 
og skal snart i gang med planlegging av Minotenk-skolene for 2020 (de skal omhandle 
gründerskap).»
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