
 

Optimal Student skal være et internettbasert selvskåringsverktøy for studenter 
som ønsker å reflektere over egne alkoholvaner. Studenten vil få en personlig 
tilbakemelding som kan bidra til å styrke motivasjon for egenendring. Målet er å 
redusere negative konsekvenser for studenten selv, og for tredjepart. Verktøyet 
vil kunne benyttes av studiesteder når det passer studentene og studiestedet.  

Optimal student har i tidsrommet 2011-2014 
benyttet en teknisk løsning i samarbeid med AlexIT 
AB i Sverige. Det jobbes nå med å utvikle en 
løsning for Optimal Student i Norge, og vi håper 
at den er klar i løpet av 2016.  

Optimal Student skal primært være et 
selvskåringsverktøy for studenter. I tillegg vil 
det være muligheter for å produsere statistiske 

rapporter med aggregerte data om studentenes alkoholvaner til studiestedet.  

 
Optimal Student vil i utgangspunktet omhandle alkoholvaner, men det er en 
målsetting å utvikle løsninger for andre tema på sikt. Det kan være illegale 
rusmidler, stress, psykisk helse, fysisk aktivitet, matvaner, med mer.  
 
 

 

Alkoholvaner 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 
viser at 43 prosent av norske studenter har et 
risikofylt alkoholkonsum som kan utvikle seg til et 
problem dersom det vedvarer. De aller fleste av 
disse studentene har opplevd én eller flere negative 
konsekvenser som følge av sine alkoholvaner. 
Formålet med Optimal Student skal være å hjelpe 
studentene til å reflektere over hvordan de drikker, 
hvilke konsekvenser det har, og bidra til å motivere 
studenter i med et risikofylt alkoholkonsum til å 
redusere sitt forbruk. 

Optimal student skal gi en personlig tilbakemelding til de studenter som velger 
å delta. Denne inneholder en risikovurdering, og gir råd og veiledning som kan 
motivere til endring. Den vil samtidig peke på lokale og nasjonale tilbud og 
muligheter for hjelp/bistand. 

 



Metode, data og oppfølging 
Optimal Student som verktøy vil benytte metoden e-SBI (electronic screening and 
brief intervention). Studier viser at slike løsninger er godt egnet overfor 
studenter. Det er enkelt å gjennomføre, og kan effektivt nå ut til mange 
studenter. Metoden er definert som tidlig intervensjon. Et tidlig 
intervensjonstiltak betyr en løsning som har som mål, i dette tilfelle, å 
oppdage og påvirke til positiv egenendring før problemer blir store og vanskelig 
å håndtere. 

Les mer om dette i artikkelen: Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert effekt 
på risikofylt alkohol- og cannabisbruk hos ungdom og unge voksne. Se gjerne også 
nettsiden www.tidligintervensjon.no for mer informasjon. 

Status per Juli 2015 

Optimal Student vil dessverre ikke kunne gjennomføres i 2015. Det jobbes med å 
få tiltaket tilbake i løpet av 2016.  
 
Prosjektet har i tidsrommet 2011-2014 basert seg på et samarbeid med 
systemutvikler AlexIT AB i Sverige. Fra og med juni 2015 ble bruken av utvikler 
sine systemer og verktøy avsluttet. Årsaken til dette er at AlexIT AB ønsker å 
fokusere sine ressurser på forskning og tiltaksutvikling i Sverige, og at 
partene ikke har lykkes å bli enig om rutiner, prosedyrer og lovverk i 
overgangen fra pilotprosjekt til etablert tiltak.  
 
Kompetansesenter rus Midt-Norge, i samarbeid med Helsedirektoratet, vil nå se på 
hvordan det kan bygges opp et eget verktøy i Norge. På lang sikt kan dette være 
en bedre løsning for Optimal Student og bidra til et bedre tilbud for 
studentene.   
 
Optimal Student forblir et prosjekt dedikert til studenter. Det skal gi 
studentene mulighet til å reflektere over sine alkoholvaner og motivere til 
endring av risikofylt alkoholbruk. Samtidig er målet at studiestedene skal få et 
nyttig verktøy og rapporter som kan bidra til å sette fokus på utfordringer i 
studentmiljøet. 
 
 
Kontaktinformasjon 
e-post: optimalstudent@stolav.no 
 
 
Prosjektansvarlig 
Jo Arild Salthammer 
Tlf: 915 27 209 
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