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Forord 
Det finnes et stort nettverk av mennesker og organisasjoner i Trondheim som jobber for 

studentenes helse og trivsel. Mange av disse aktørene møtes flere ganger i året i et regionalt 

rusnettverk, fasilitert av Lykkepromilleprosjektet i studentsamskipnaden. Dette er en arena 

hvor man i fellesskap kan diskutere og fremme tiltak for å arbeide med rusrelaterte 

problemstillinger i studentmiljøet. Ideen til denne kartleggingen oppstod i nettverket høsten 

2016. Bakgrunnen var et felles ønske om mer kunnskap angående studenters rusvaner å 

bygge videre arbeid på. Dette gjaldt særlig studenters bruk av illegale rusmidler og 

prestasjonsfremmende midler. I forkant av kartleggingen så vi flere saker i student- og 

riksmedier om legalisering av cannabis, bruk av “puggedop” og mikrodosering av LSD i 

forbindelse med studier og eksamen. Flere av sakene fremstilte rusbruk som vanlig blant 

studenter, og var i liten grad kritisk til potensielle skadevirkninger av bruken. Det var heller 

ikke fokus på de bakenforliggende årsakene til at studenter ruser seg eller den subjektive 

opplevelsen. En viktig del av kartleggingen har derfor vært å undersøke dette nærmere. 

Kartleggingen har også tatt for seg studentenes alkoholvaner og subjektiv opplevelse av det, 

da alkohol er det rusmiddelet studenter bruker mest.  

 

I løpet av kartleggingen har vi også fokusert på hvilke beskyttelses- og risikofaktorer 

studenttilværelsen fører med seg, hvilke hjelpetilbud som finnes for studenter med 

rusrelaterte problemer, og om studentene kjenner til disse. Til slutt i rapporten har vi lagt ved 

et forslag til en handlingsplan med tiltak som kan jobbes med videre.  

 

Et kartleggingsteam ble satt sammen av representanter fra Lykkepromille og Velferdstinget i 

Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Teamet har bestått av Maren Kronlund, Ida Medina 

Jodanovic og Nora Iman Hagesæther. Kartleggingen har blitt veiledet av Katrin Øien ved 

Kompetansesenter Rus - Midt-Norge. På vegne av kartleggingsteamet vil jeg rette en stor 

takk til alle studenter som har svart på spørreundersøkelsen, studentene som har delt sine 

historier med oss, og alle representanter i hjelpeapparatet som har bidratt til kartleggingen. 

 

Nora Iman Hagesæther 

Leder av HKH-teamet  

September, 2018 
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Bakgrunn 
Utgangspunktet for denne kartleggingen har vært et felles ønske i det regionale rusnettverket 

og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim om å lære mer om Trondheimsstudentenes 

rusvaner. Dette for å sikre et tilstrekkelig og tilgjengelig sikkerhetsnett for dem som sliter med 

rusrelaterte utfordringer.  

Målgruppen 
Målgruppen for kartleggingen er studenter ved alle studieinstitusjonene i Trondheim. Mye av 

den eksisterende kunnskapen om studentenes rusvaner bygger på Studentenes Helse- og 

Trivselsundersøkelse (SHoT), som er landets største undersøkelse på studenthelse. 

Resultater om studenters alkoholvaner fra SHoT-undersøkelsen i 2014 benyttes derfor i 

denne kartleggingen for sammenlikning.  

Studenter og alkohol 
I SHoT-14 kom det frem at 4% av studentene i Trondheim faller innenfor det som ifølge 

screeningverktøyet AUDIT (Alcohol Use Identification Test) defineres som et skadelig 

drikkemønster. Det vil si at det innebærer alvorlig helserisiko dersom mønsteret vedvarer. I 

tillegg har 42% av studentene en atferd knyttet til alkohol som kategoriseres som risikofylt. 

AUDIT kartlegger derimot ikke bakgrunnen for bruken, og den sier ikke noe konkret om 

hvilke konsekvenser en person kan oppleve som følge av en høy skåre. Den tar heller ikke 

hensyn til individuelle forskjeller. Det er derfor mulig å ha en høy skåre uten å noen gang 

oppleve negative konsekvenser, eller å ha en lav skåre og likevel slite med problemer relatert 

til alkohol.  

Tilbakemeldingene fra studenter som har gjennomført SHoT-14 er at spørsmålene i AUDIT i 

liten grad tar hensyn til faktorer som vekt, alkoholtoleranse, den unike studenttilværelsen 

eller subjektiv opplevelse. I samtale med studenter ble det også sagt at spørsmålene om 

rusbruk og drikkekultur ble oppfattet som moraliserende. Dersom studentene som svarer på 

SHoT-undersøkelsen ikke oppfatter spørsmålene om alkoholvaner som relevante for seg, er 

det mindre sannsynlig at de reflekterer over egne vaner ved for eksempel en høy skåre.  
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Illegale rusmidler 
I SHoT-10 hadde 21% av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)1 

prøvd illegale rusmidler i løpet av livet. Dette var en nedgang fra 25% i 2004 og 20072. I 

SHoT-14 har tallet gått opp igjen til gjennomsnittlig 23% for studenter i Trondheim. I alle 

undersøkelsene har det vært cannabis (vi velger å bruke begrepet cannabis fra nå av, hvor 

cannabis også innbefatter hasj og marihuana) som er det dominerende rusmiddelet. SHoT-

14 viser en sammenheng mellom bruk og høyere alder/studieansiennitet, samt at menn i 

større grad enn kvinner har brukt illegale rusmidler (SHoT-14: 31% menn, 20% kvinner). I 

samme undersøkelse svarer 4% fra SiT at de har brukt cannabis minst 5 ganger i løpet av 

siste halvår. Resultatene viser også en sammenheng mellom risikoatferd knyttet til alkohol og 

bruk av ulike illegale rusmidler. For de med et risikofylt konsum av alkohol har 66% av 

mannlige respondenter, og 59% kvinnelige, brukt illegale rusmidler i løpet av livet. 25% av de 

som har et risikofylt konsum knyttet til alkohol har brukt cannabis minst 5 ganger det siste 

halvåret.  

Hjelpetilbud 
Trondheim kommune (2018) opplyser på sine nettsider at 14.000 av byens 26.000 studenter 

er folkeregistrert i en annen kommune. Mange studenter i Trondheim er innflyttere, og 

kjenner ikke nødvendigvis til helsetjenester eller andre hjelpetilbud i byen. Det er heller ikke 

alle som bytter til fastlege i Trondheim. Ettersom mange har flyttet hjemmefra, har de også et 

mindre sosialt nettverk og sikkerhetsnett enn tidligere i livet. Det er derfor viktig at det finnes 

synlige og tilgjengelige lavterskeltilbud som er tilpasset studentenes behov.  

 

 

 

 

                                                
1 SiT ble brukt som forkortelse for Studentsamskipnaden i Trondheim frem til 1.januar 2016. Da ble 
skrivemåten endret til Sit, etter fusjonen med Gjøvik og Ålesund. Når tallene fra ShoT-undersøkelsen 
presenteres, brukes derfor SiT slik man brukte det frem til 2016.   
2 HoT-undersøkelsene fra 2004 og 2007 (Nedregård, 2004 og 2007). 
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Kartleggingens mål 
 

Vi ønsket å finne ut om eksisterende tall om studenters rusbruk stemmer. I tillegg ønsket vi 

å identifisere de gruppene som trenger eller ønsker hjelp, og se på eksisterende tilbud for 

disse gruppene. Vi ønsket å fokusere på Trondheimsstudenten, rusbruk blant studenter i 

Trondheim, og hjelpetilbud for disse studentene.  

Vi ønsket ikke å moralisere, stigmatisere eller ta stilling til politiske spørsmål som 

legaliseringsdebatten.  

Nøkkeltemaer i kartleggingen har vært utbredelsen av rusbruk i studentmassen, hva som 

eventuelt gjør den problematisk, hvilke hjelpetilbud som finnes for de som har rusrelaterte 

vansker, og om studentene kjenner til disse tilbudene.  

 

Alkohol 
Alkohol er det rusmiddelet flest studenter bruker, det flest sliter med, og det vi vet mest om. 

Studenters alkoholbruk har vært forsket mye på, men vi fant lite informasjon om den 

subjektive opplevelsen knyttet til bruk og misbruk av alkohol. I denne kartleggingen har det 

derfor vært et mål å finne ut hvordan studenter selv oppfatter sin alkoholbruk, og eventuelle 

konsekvenser de har opplevd i forbindelse med det.  

 Med bakgrunn i dette så vi nærmere på følgende: 

• Hvordan er utbredelsen av alkohol og illegale rusmidler blant studenter i Trondheim? 

• Hvordan er den subjektive opplevelsen av alkoholbruk for studenter? 

• Hvilke konsekvenser har alkoholbruken for studentene?  

• Er noen grupper mer utsatt for problemer enn andre? 

• Vet studenter med alkoholrelaterte vansker hvor de kan henvende seg for å få hjelp? 
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Illegale rusmidler og prestasjonsfremmende 
I følge SHoT-undersøkelsen fra 2014 har nærmere 1 av 4 studenter prøvd et illegalt 

rusmiddel og 4.2% har brukt prestasjonsfremmende legemidler. Undersøkelsen sier derimot 

ingenting om de bakenforliggende årsakene til rusbruken, om den er gjentakende, risikofylt, 

eller henger sammen med andre faktorer som ensomhet, angst eller prestasjonspress.  

 Med bakgrunn i dette så vi nærmere på følgende: 

• Hva er omfanget for bruk av illegale rusmidler blant studenter i Trondheim? 

• Hva er omfanget for bruk av prestasjonsfremmende midler? 

• Hvorfor bruker man disse rusmidlene? 

• Hvordan er den subjektive opplevelsen av rusbruken? 

• Hvilke konsekvenser opplever studenter at rusbruken har? 

• Vet studenter, som enten har egne rusrelaterte vansker eller er bekymret for andre, 

hvor de kan henvende seg for å få hjelp?  

Hjelpetilbud 
Det er usikkert om studentene vet hvor de kan henvende seg med bekymringer om egne eller 

andres rusvaner, enten det gjelder alkohol, illegale rusmidler eller prestasjonsfremmende 

midler.  

 

Med bakgrunn i dette så vi nærmere på følgende: 

 

• Hvilke hjelpetilbud eksisterer for studenter som sliter med rusrelaterte vansker? 

• Hvordan er samhandlingen mellom ulike hjelpetiltak? 

o Hvordan er samhandlingen mellom de studentrettede tjenestene som 

studentsamskipnaden tilbyr og de offentlige i kommunen og 

spesialisthelsetjenesten? 

• Har hjelpetilbudene de ressursene de trenger i arbeidet? 

• Hvordan er pågangen og hvilke problemer har studentene? 

• Vet studentene om tilbudene? 

• Hvilken type hjelp og støtte ønsker og trenger studentene? 

• Finnes det noen barrierer for å oppsøke hjelp?  
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Kartleggingsprosessen, metoder og 

kilder  
 

Om «Hurtig Kartlegging og Handling» 
Metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) står beskrevet i HKH-manualen fra 2014. 

Den er utviklet av Bergensklinikkene i samarbeid med Utekontakten i Bergen. 

Kartleggingsmetoden er basert på Verdens Helseorganisasjons kartleggingsmodell Rapid 

Assessment & Response (RA&R), en metode som brukes for å raskt innhente informasjon 

om, og få oversikt over en utfordring, samt eksisterende innsats på området. Denne 

informasjonen brukes så for å finne frem til aktuelle løsninger. Målet er å minimere risikoen 

og skaden for en bestemt målgruppe eller enkeltindivider, og kartleggingsmetoden brukes 

gjerne på sosiale- og helserelaterte problemstillinger. Ved hjelp av metodetriangulering 

kryssjekkes funnene, som bidrar til at kartleggingen er valid og reliabel. Aktuelle personer fra 

målgruppen, hjelpeapparat og andre instanser bidrar til utformingen av problemstilling og 

videre tiltak.  
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Metode 
Analysen i en HKH-kartlegging baserer seg på metodetriangulering. Dette betyr at funn blir 

identifisert på grunnlag av gjentatte treff i data fra ulike kilder. Data samles inn både gjennom 

kvalitative og kvantitative metoder. HKH-metoden gir ikke vitenskapelig perfeksjon, men 

brukes for å skaffe god nok kunnskap til at man kan komme med konkrete forslag til 

handling. 

Innledende konsultasjon 
Den innledende konsultasjonen er et møte mellom kartleggingsteamet og forskjellige aktører 

med kunnskap om temaet som skal kartlegges. Vi valgte å invitere til to innledende 

konsultasjoner: én for hjelpeapparat og andre instanser som kunne ha kunnskap og 

kompetanse på området, og én for studenter. Grunnen til dette var primært et ønske om 

ærlige, trygge og åpne svar fra studentene om blant annet bruk av illegale rusmidler. Til den 

innledende konsultasjonen for studenter ble det sendt ut invitasjoner til tillitsvalgte ved 

studiestedene og representanter fra studentfrivilligheten. Blant dem som hadde anledning til 

å delta var styrer i linjeforeninger, og representanter fra Studentersamfundet i Trondhjem og 

BI studentsamfunn. Dette utvalget ble valgt ut på grunn av deres brede kompetanse om 

studenttilværelsen, og jevnlig kontakt med målgruppen. På den andre konsultasjonen kom 

representanter fra ulike hjelpetilbud, Trondheim kommune, Politiet, Sit Bolig, Sit Idrett og 

Anonyme Alkoholikere. Konsultasjonene ble holdt i februar og mars 2017. Her informerte vi 

om prosjektet og gjennomførte fokusgruppeintervju hvor vi ba om råd og innspill til videre 

kartlegging. De diskuterte hvilke rusmidler som brukes og misbrukes i studentmiljøet, 

årsakene til det og hvilke konsekvenser dette har. I den innledende konsultasjonen for 

hjelpeapparat og andre aktører som kjenner til temaet ble det også fokusert på hvilke tiltak 

som allerede eksisterer og tanker om hva som kan gjøres bedre eller hva som kanskje 

manglet. 

Ressursgruppe 
Vi satte sammen en ressursgruppe etter innledende konsultasjon, og her satt vi sammen 

personer med god kjennskap til målgruppen eller fagfeltet, og personer som er relevant for 

implementering av videre tiltak. I første møte med ressursgruppen informerte vi om 

kartleggingsprosjektet og fikk en oversikt over hvordan de ulike hjelpetilbudene og 

studiestedene allerede jobber med studenter og rusproblematikk. Vi presenterte et utkast til 

en spørreundersøkelse og fikk tilbakemeldinger på denne. I ressursgruppen hadde vi med 

oss representanter fra utdanningsinstitusjonene i Trondheim (Norges teknisk-vitenskapelige 
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universitet (NTNU), Handelshøyskolen BI og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)), 

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Trondheim kommune, Politiet og 

KoRus. Ressursgruppa har møttes 3 ganger i løpet av kartleggingen. Vi presenterte også 

funn og handlingsplan fortløpende i regionalt rusnettverk.  

Spørreundersøkelse 
For å nå ut til en stor del av målgruppen distribuerte vi en spørreundersøkelse hvor studenter 

kunne svare anonymt om sine rusvaner. I spørreundersøkelsen spurte vi om studentenes 

hverdag og livssituasjon, studieprogresjon, sosialt nettverk og deltakelse i studentfrivillighet. I 

tillegg ble det stilt spørsmål om studentenes alkoholvaner og subjektiv opplevelse av dette, 

bruken av illegale rusmidler og prestasjonsfremmende midler, og hvordan dette oppleves. 

Undersøkelsen ga også studentene mulighet til å si noe om hvilke hjelpetilbud de kjenner til og 

som de kunne kontaktet dersom de selv eller noen de kjenner har/får et problematisk forhold til 

rus. Undersøkelsen avsluttet med et åpent kommentarfelt der studentene kunne komme med 

utdypende kommentarer slik at vi fikk mer innsikt i den subjektive opplevelsen deres.  

 

Flere i kartleggingsteamet har selv vært en del av studentfrivilligheten i Trondheim og kjenner 

dette miljøet godt. Vi visste at en stor del av studentene i Trondheim har et eller flere frivillige 

verv ved siden av studiene, og at mange av disse miljøene har en sterk alkoholkultur. I 

undersøkelsen la vi til flere spørsmål om frivillige verv, trening og tid brukt på studier for å se 

om det er en sammenheng mellom alkoholvaner, fritidsaktiviteter og sosiale nettverk.  

 

Selv om spørreundersøkelsens hovedfokus var på den subjektive opplevelsen, valgte vi å 

inkludere en AUDIT-C (Alcohol Use Disorder Identification Test - Consumption), slik at vi kunne 

se subjektiv opplevelse i lys av et standardisert mål for risikofylt drikking. Dette gjør det også 

enklere å sammenligne resultatene med andre undersøkelser. AUDIT-C inneholder de tre 

første spørsmålene fra AUDIT og kartlegger alkoholbruk de siste 12 månedene, samt fokuserer 

på rent konsum; hvor ofte man drikker alkohol, og hvor mye man drikker per drikkesituasjon. 

Resultatet av disse spørsmålene deles opp i tre kategorier, som sier noe om risikoen for å 

utvikle helseskade om tilsvarende bruk fortsetter over lengre tid: normal, risiko og skadelig. Vi 

benyttet oss av samme grenseverdier for kvinner og menn, bortsett fra der tallene skiller 

mellom kjønnene. 
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En versjon på både norsk og engelsk ble sendt ut til et randomisert utvalg av studentmassen i 

Trondheim 02.10.2017, og var åpen i en måned. Undersøkelsen ble også markedsført gjennom 

sosiale medier og plakattrykk på campus. Markedsføringen utelukker derfor muligheten til å si 

noe om svarprosent blant de som mottok undersøkelsen på mail fra sin studieinstitusjon, 

ettersom det ble oppfordret til å sende videre til venner og spre undersøkelsen i studienettverk. 

Vi hadde heller ikke mulighet til å purre på de som hadde mottatt undersøkelsen per e-post på 

grunn av innstillinger som sikret personvern. Spørreundersøkelsen ble kalt «studentenes 

rusvaneundersøkelse» som kan ha noe påvirkning på hvem som ønsker å gjennomføre den. 

Tittelen kan ha tiltrukket seg et spesifikt utvalg respondenter som kun utgjør en brøkdel av 

studentmassen. Det kan hende at de som føler de bør/vil ta undersøkelsen føler seg truffet av 

tittelen, og det kan forekomme svar som ikke representerer studentmassens helhet. 

Undersøkelsen fikk totalt 968 respondenter, 56% kvinner og 43% menn, fordelt på: 

  

• BI campus Trondheim 

• Dronning Mauds Minne Høgskole 

• Høyskolen Kristiania campus Trondheim 

• Fakulteter ved NTNU Trondheim  

 

Kartleggingsteamet rådførte seg med Norsk senter for forskningsdata (NSD) i prosessen. Det 

ble brukt alderskategorier istedenfor alder for å sikre anonymitet. Rapporten vil ikke si noe om 

fordeling av resultater etter studiesteder, dette er tatt opp med studiestedene direkte.  

Intervjuer hjelpeapparat og nøkkelinformanter  
Vi benyttet oss av semistrukturerte intervjuer med ulike hjelpeinstanser og andre relevante 

aktører. I intervjuene stilte vi spørsmål om pågang fra studenter, hvilke problemer studenter 

opplever, og om det finnes andre kjennetegn ved dem som oppsøker hjelp. De fleste av 

informantene kjente vi til fra den innledende konsultasjonen, mens andre dukket opp 

underveis i kartleggingen. Vi har senere triangulert intervjuene med funn fra 

spørreundersøkelsen og intervjuer med studenter i målgruppen.  

I forbindelse med kartleggingen har vi intervjuet følgende aktører: 

• Helsesøstre i Sit Råd 

• Rådgiver i Sit Råd 

• Bomiljøkoordinatorer i Sit Bolig 

• Sit Psykososial helsetjeneste 
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• Uteseksjonen i Trondheim 

• Studentprestene  

• Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) 

• Tidligere student med god kjennskap til studentfrivilligheten 

• Baksideordningen på Studentersamfundet  

I tillegg har vi vært i dialog med: 

• Lykkepromilleprosjektet ved Sit 

• Sit Idrett 

 

Samtaler med målgruppen  
Formålet med å snakke med studenter var å finne ut mer om den subjektive opplevelsen av 

et rusproblem. Vi ønsket å snakke med studenter som i løpet av studietiden hadde hatt et 

problematisk forhold til rus og var villige til å snakke med oss om dette. Dette gjaldt både for 

alkohol og andre rusmidler, og det var ingen krav om at de måtte ha oppsøkt hjelp eller grad 

av problematisk bruk. For å rekruttere informanter distribuerte vi flyers og plakater på 

campus og publiserte innlegg på sosiale medier. To studenter kontaktet oss og vi 

gjennomførte samtaler med dem i henholdsvis november 2017 og februar 2018. I samtalene 

fokuserte vi på de bakenforliggende årsakene til at de ruset seg, den subjektive opplevelsen 

og hvilke konsekvenser rusbruken har hatt for dem. Vi stilte også spørsmål om hvorvidt de 

oppsøkte hjelp og hva de eventuelt tenker om hjelpetilbudet. 

Avsluttende konsultasjon 
Den avsluttende konsultasjonen hadde som mål å presentere og diskutere funn fra 

kartleggingen. Her ble deltakerne fra innledende konsultasjon, ressursgruppa og andre vi 

hadde kommet i kontakt med i løpet av kartleggingen invitert. I motsetning til den innledende 

konsultasjonen, ble den avsluttende felles for både hjelpeapparat, studieinstitusjoner og 

studenter. Vi presenterte også et forslag til handlingsplan for videre tiltak, som alle fikk 

komme med innspill til. Konsultasjonen ble avholdt i desember 2017. 
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Funn 

Utbredelsen av rusbruk i studentmassen 

Alkohol 
AUDIT-skåre SHoT-14 Vår spørreundersøkelse3 

Normal 54% 14.1% 

Risiko 42% 64.2% 

Skadelig  3% 21.8% 
Tabell 1: Sammenlikning av AUDIT-skåre i ShoT-14 og undersøkelsen vi sendte ut i forbindelse med 

denne kartleggingen.  

Hvor ofte drikker du 
alkohol? 

SHoT-14 Vår spørreundersøkelse  

Aldri 6% 5.5% 

Månedlig 28% 16.9% 

2-4 ganger i måneden 51% 49.9% 

2-3 ganger i uka 15% 25.4% 

4 ganger i uka eller mer 1% 2.3% 

Flere ganger per uke 16% 27.7% 

Tabell 2: Sammenlikning av resultater på spørsmålet «Hvor ofte drikker du alkohol» fra ShoT-14 og 

undersøkelsen vi sendte ut i forbindelse med denne kartleggingen.  

 

I vår spørreundersøkelse oppga kun 5.5% at de aldri drikker alkohol, mens rundt halvparten 

drikker 2-4 ganger i måneden. 25.4% oppga å drikke 2-3 ganger i uka, og 2.3% drikker 4 

ganger i uka eller mer. Dette samsvarer med tall fra SHoT-14, der 6% aldri drikker alkohol og 

51% drikker 2-4 ganger i måneden. I kategorien ”flere ganger per uke”, er tallene høyere i vår 

undersøkelse (se tabell 2). I SHoT-undersøkelsen ligger disse tallene på 15% for 2-3 ganger i 

uka, og 1% for 4 ganger i uka eller mer. I vår undersøkelse ser vi at cirka like mange som i 

SHoT-14 drikker 2-4 ganger i måneden, som antas å være i forbindelse med fest eller sosiale 

sammenkomster i helgene, der det drikkes mye. Samtidig ser vi en stor økning av de som 

svarer at de drikker ofte, opptil flere ganger per uke. Her handler det blant annet om å drikke 

alkohol til mat eller ute med venner på ukedager. En liten andel oppga at de drikker alene, men 

etter samtaler med studenter kan dette også tolkes som for eksempel de gangene man tar et 

glass vin hjemme før fest eller i liknende situasjoner. Rådgiver i Sit Råd var enig i at det ikke 

virker som studentene sitter hjemme alene og drikker, men at det drikkes i sosiale settinger.  

                                                
3 I SHoT-undersøkelsen ble det benyttet en fullstendig AUDIT. I vår undersøkelse valgte vi å benytte 
en AUDIT-C.  
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Risikogrupper 

Vi fant at prosentandelen som har et skadelig drikkemønster øker med hvor mange timer som 

anslagsvis brukes på foreningsarbeid per uke. For de som bruker 6-15 timer per uke er 

prosentandelen med skadelig alkoholatferd på 24.7%, mens for de som bruker 25 timer eller 

mer er prosentandelen på 57.9%. Kun 2.6% av de som bruker 25 timer eller mer i uka på 

foreningsarbeid har det som kategoriseres som et normalt drikkemønster, og 39.5% havner i 

kategorien «risiko».  

 

Vi benyttet grenseverdien for risiko i AUDIT-C for menn, for både kvinner og menns forbruk. 

Vi så at prosentandelen menn som har en skadelig alkoholatferd (stor sjanse for å utvikle 

helseskade) er høyere enn for kvinner. I aldersgruppen 24-26 år havnet eksempelvis 11.7% 

av kvinnelige respondenter i denne kategorien, og 38.2% av mannlige respondenter. 

Liknende forskjeller så vi i alle aldersgruppene. Hos kvinner er prosentandelen som havner i 

denne kategorien høyest i aldersgruppen 21-23 år (14.6%), mens for menn er det flest i 

aldersgruppen 24-26 år (38.2%). Vi fant også at menn fortsetter med et slikt risikabelt 

drikkemønster lengre enn kvinner. Fra 27 år og oppover faller ingen kvinner i denne 

kategorien. For menn avtar det til 34.8% for de mellom 27 og 29 år, og fra 30 år og oppover 

er prosentandelen på 25%.  

 

 

 

 

 

Figur 1: Fordeling mellom menn og kvinner som ifølge AUDIT-C har en skadelig alkoholatferd 

(«kategori rød»), med bruk av grensesnittet for menn.  
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Hadde vi benyttet grenseverdier for risiko for kvinner i AUDIT-C på kvinnene som har 

svart på spørreundersøkelsen, ville mange av de som tidligere havnet i kategorien 

«normal alkoholatferd» (Se Tabell 1) havnet på «risiko». Det er liten endring i de som 

havner i kategorien «skadelig alkoholatferd».  

Blant tilbakemeldingene på undersøkelsen var det flere som nevnte at de var i en periode hvor 

de drakk mer enn det de mener er representativt for deres drikkevaner, fordi de var aktive med 

å arrangere eller delta på UKA. Studentene har mange arenaer der det drikkes mye alkohol, og 

ofte i perioder som under festivaler eller fadderuker. Dette kan ha innvirkning på AUDIT-skåren, 

noe som gjør det ekstra viktig å fokusere på den subjektive opplevelsen av alkoholbruken. Fra 

samtalene vi hadde med ulike informanter var det nokså like funn som i undersøkelsen. De 

fleste studenter opplever at drikkekulturen i Trondheim er omfattende, og at mange drikker mye 

og ofte, uten å nødvendigvis ha store plager med det. Studenter føler en forventning til å drikke, 

av medstudenter, men også av at de fleste sosiale arrangement er lagt opp slik at alkohol er i 

fokus.  

Subjektiv opplevelse av egen alkoholbruk 

Figur 2: Svar på spørsmålet «Kryss av for påstandene du føler best beskriver dine alkoholvaner» 

(N=889) 
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Undersøkelsen viser at de aller fleste drikker fordi de har lyst, og de føler at de har kontroll (se 

Figur 2). 4.1% svarte imidlertid at andre har uttrykt bekymring for deres drikkevaner og 7.1% 

mente selv at de drikker for mye/for ofte. I følge både undersøkelsen og hjelpeapparatet er 

alkohol det rusmiddelet flest studenter sliter med.  

 

Illegale rusmidler 
23.1% av respondentene sa de hadde prøvd eller brukt illegale rusmidler i løpet av 

studietiden sin i Trondheim. I figur 3 ser vi at det dominerende rusmiddelet var cannabis, 

langt over øvrige rusmidler. 95.9% av de som hadde brukt illegale rusmidler har brukt 

cannabis, 24.5% har brukt MDMA/Ecstacy, 12.3% har brukt kokain og 5.5% har brukt 

amfetamin. 9.5% har brukt sovemedisiner eller andre beroligende medisiner uten resept, og 

17.3% har oppgitt å ha brukt “annet”. Dette samsvarte med det hjelpeapparatet ser, da de i 

størst grad har erfaring med studenters bruk av alkohol, men hvor cannabis utvilsomt er nest 

mest brukt. 

Figur 3: Spørsmålet «Hvilke illegale rusmidler har du prøvd?» ble kun stilt til studentene som oppga å 

ha prøvd illegale rusmidler (N=220). Figuren viser fordelingen på ulike rusmidler.   
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29% av de som har brukt illegale rusmidler hadde ikke gjort det før de kom til Trondheim. Vi 

vet dog ikke om dette er grunnet noe spesifikt miljø for det i byen, eller om det handler om 

alder/tidspunkt i livet, tilfeldigheter eller andre faktorer. Av de 733 studentene som sier de 

aldri har prøvd illegale rusmidler, har 28.4% av dem fått tilbud om det. 10.1% av de som har 

prøvd illegale rusmidler har følt at de har blitt presset eller overtalt til å prøve. 8.3% har tatt 

imot noe uten å vite hva det var. 

Av de som hadde prøvd illegale rusmidler, sa 21.3% av disse at de bruker det jevnlig, enten 

alene eller i kombinasjon med alkohol. Som vi ser av Tabell 3 har de som bruker illegale 

rusmidler en høyere skåre på AUDIT-C enn de som ikke bruker det. For de som kun drikker 

alkohol ligger 17.1% av respondentene i normal sone, som vil si at det er liten risiko for å 

utvikle helseskade. For de som bruker illegale rusmidler er denne gruppen nede på 4.7%. 

37.7% av studentene som bruker illegale rusmidler har ifølge AUDIT-C en skadelig 

alkoholatferd (som indikerer en stor risiko for å utvikle helseskade). 16.6% av studentene 

som ikke bruker illegale rusmidler ligger i denne risikosonen til sammenlikning. Dette kan 

forklare at studenter som bruker illegale rusmidler har en høyere rusvillighet enn andre, og 

ikke nødvendigvis bruker det som en erstatning for alkohol, men i tillegg til. 

 

Tabell 3: Rusvillighet. AUDIT-C for henholdsvis de som ikke har brukt illegale rusmidler, og de som 

har det.  

Bruk av prestasjonsfremmende  
Vi ønsket også å se på bruken av prestasjonsfremmende midler da det har vært noe 

bekymring knyttet til en utbredelse eller normalisering av bruk av disse i studentmassen, 

enten i forbindelse med studier eller trening. En liten andel svarte at de har prøvd 

prestasjonsfremmende: 3% har prøvd i forbindelse med studier/eksamen, mens 1.2% har 

prøvd i forbindelse med trening/kroppsbygging/idrett. Det var også en respondent i 

undersøkelsen som hadde prøvd av nysgjerrighet: “Prestasjonsfremmende midler kan 

 AUDIT-C for de som ikke har 

brukt illegale rusmidler 

AUDIT-C for de som har brukt 

illegale rusmidler  

Normal (0-3 poeng) 17.1% 4.7% 

Risiko (4-7 poeng) 66.3% 57.7% 

Skadelig (8-12 poeng) 16.6% 37.7% 
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brukes i mange situasjoner - ikke bare i forbindelse med treningsresultater eller for å prestere 

på eksamen. Jeg har tatt det fordi jeg er nysgjerrig på effekten, og ikke for å prestere”.  

 

Sit Idrett fortalte at alle medlemmer ved deres idrettssentre skriver under på dopingreglene til 

Antidoping Norge og de følger programmet Rent senter, og derfor er underlagt disse reglene. 

Både studieinstitusjonene og Sit Idrett mente at de ikke merket noe særlig bruk av 

prestasjonsfremmende i forbindelse med trening.  

Hovedpunkter fra funn 
 

• De fleste studenter drikker alkohol, og gjør det fordi de har lyst og føler de har 

kontroll.  

• Andelen studenter som har et skadelig drikkemønster er høyere hos menn enn 

kvinner, og det høye alkoholforbruket fortsetter over lengre tid.  

• Skadelig drikkemønster øker med hvor mange timer som brukes på foreningsarbeid 

per uke.  

• En del studenter har brukt eller bruker illegale rusmidler, der cannabis er 

dominerende. Disse studentene drikker også ofte mer enn de som ikke bruker illegale 

rusmidler.  

• Svært få studenter har brukt prestasjonsfremmende midler i forbindelse med studier 

eller trening. 
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Hvilke utfordringer, behov og ønsker har studenter 

som ruser seg? 
 

Alkohol 
Mange av studentene oppga å ha opplevd negative 

konsekvenser som følge av sin alkoholbruk, blant annet 

for studieresultater, søvn og økonomi (for oversikt over 

rapporterte konsekvenser se Figur 4). 45,6% av 

respondentene svarer at de ikke har opplevd noen 

negative konsekvenser, mens 26.3% sier det har gått 

utover økonomi, 17.0% sier deres alkoholvaner har gått utover studier eller studieresultater, 

og 16.1% sier det har gått utover deres søvnvaner. 14.6% svarer at de har havnet i 

situasjoner de har angret på, og 7.2% har hatt sex de har angret på. 6.8% mener deres 

vaner har fått negative konsekvenser for deres mentale helse. De fleste studentene, med 

ulike alkoholvaner, svarte i undersøkelsen at de drikker alkohol når de har lyst, og føler at de 

har kontroll på egne vaner. Likevel opplever over halvparten at deres alkoholvaner har fått 

negative konsekvenser for dem på et eller flere områder. Både i undersøkelsen, intervjuer 

med hjelpeapparat og samtaler med studenter kommer det frem at det skal svært mye til før 

man anser drikkingen sin som problematisk.  

 

En studie utført for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA, 2017) viser at de som drikker mye har 

større risiko for frafall fra studiene, og i SHoT-14 ser vi at andelen som rapporterer om dårlig 

livskvalitet eller alvorlige psykiske symptomplager er større blant de som har et skadelig 

drikkemønster. Et skadelig drikkemønster går også sammen med lav studiemestring. Av 

spørreundersøkelsen i denne kartleggingen så vi at rapporterte konsekvenser av alkoholvaner 

økte med økt AUDIT-skåre. Det var ingen statistisk signifikans mellom gruppene, men vi så 

likevel økningen ved samtlige rapporterte konsekvenser. For studentene i AUDIT-kategorien 

«normal» (liten risiko for å utvikle helseskade) har 2.5% svart at vanene deres har gått utover 

søvn. I «risiko»-kategorien (økende risiko for helseskade) har 15% svart det samme, og 33.2% 

av de med en skadelig alkoholatferd, altså stor risiko for å utvikle helseskade, har svart at 

vanene deres går utover søvn.  
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At alkoholvanene går utover økonomi, studier og søvn kan også ha ringvirkninger for 

studentene fordi det utsetter dem for en stressende situasjon. I spørreundersøkelsens 

kommentarer svares det at enkelte føler at de mister kontrollen når de drikker, og får 

“blackouts”. Dette fører ofte til at de gjør handlinger de ikke ville gjort uten promille, som de 

angrer på i etterkant, og havner i situasjoner som oppleves som ubehagelige. Studentene vi 

snakket med sa at de kan kjenne seg deprimert eller isolert fordi de følte et press ved at 

dersom de ikke drikker blir de ekskludert fra det sosiale miljøet og studiet.  

 

I samtale med Sit Råd, både helsesøstre og rådgiver, ble det sagt at rus sjelden kommer 

frem som hovedtemaet for samtalene, men heller dukker opp underveis som en del av noe 

sammensatt. Sit Råd har blant annet kurs og møter om temaer som «Sjenert» og 

«Tidsplanlegging», som noen ganger har åpnet en dør for samtaler om rus og rusvaner.  

 

 
Figur 4: Fra spørreundersøkelsen: “Har dine alkoholvaner fått negative konsekvenser for deg på noe 
vis i løpet av de siste tre månedene?” (N=886) 
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Enkelte studenter føler tiden ikke strekker til for å mestre både studier, frivillige verv, trening 

og sosialt liv. En studentinformant opplevde at det ble så mye press fra alle kanter at det 

forverret angsten vedkommende slet med, og alkohol ble brukt for å dempe dette. Det ble 

beskrevet som en veldig negativ spiral: alkohol ble brukt for å dempe følelsen av press og 

angst i studiesituasjonen, men bidro også til at man hang mer etter med oppgaver eller 

studieprogresjon, som forverret følelsen av press og angst. Når mange ting presser på 

samtidig, kan det være vanskelig å skille mellom hva som er utfordringer og hva som er 

følger av de utfordringene. Informanten fortalte at det var angsten som hovedsakelig var 

problemet, og at det ikke var snakk om en alkoholavhengighet. Det var heller løsningen på et 

annet problem: “Jeg hadde ikke et alkoholproblem, men et problem jeg løste med alkohol”.  

 

Mange studenter opplever at alkoholen har en positiv sosial effekt og bruker alkoholen som 

“et sosialt glidemiddel” i møte med andre. Særlig rapporteres det om alkoholens rolle i 

studiestarten og når man er rundt fremmede, men også dette kan ha sine baksider. Mange 

av kommentarene i spørreundersøkelsen handlet om at studentene følte at de kun kan møte 

nye mennesker under sosiale arrangementer som også involverer alkohol, og frykter at de vil 

bli ensomme og ekskludert dersom de velger å redusere/slutte å drikke. 

 

I studentmiljøene snakkes det også om en såkalt FOMO-effekt (Fear of Missing Out), der 

studenter er “redde” for å gå glipp av ting som skjer i fellesskapet de ønsker å være en del 

av. Dette gjør at mange blir værende på fester på tross av at man kanskje ikke har råd eller 

har overskudd til det. I slike situasjoner oppleves det som vanskelig å bli værende uten å 

fortsette å drikke, og mange føler seg presset til å “ta en øl til” selv om de ikke ønsker det. En 

student uttrykte frustrasjon knyttet til sosialt press i forbindelse med å forlate fester: “Jeg 

skulle ønske det dreide seg om å føle seg ønsket og at det var derfor de maste, men det blir 

som regel at de får meg til å føle meg kjip som drar hjem tidlig, så da ghoster 

jeg”.  “Ghosting” vil si at man forsvinner uten å bli lagt merke til, slik at man slipper negativ 

oppmerksomhet og motstand dersom man ønsker å forlate festen. 

 

Hjelpeapparatet støtter også påstandene om at mye av problematikken ligger i behovet for å 

være en del av et fellesskap, og sa at en del av samtalene rundt rus dreier seg om problemer 

knyttet til det å ikke ville drikke alkohol, og at studenter føler seg utenfor. Mange studenter 

ønsker at det skal finnes flere alkoholfokusfrie (og rusfrie) arenaer og arrangementer - og 

dette gjelder både for de som ikke drikker alkohol, og de som gjør det. Det er vanskelig for de 
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som ikke drikker alkohol å måtte forklare hvorfor, og de føler det forventes av dem at de skal 

gjøre det. Noen har ingen eller få erfaringer med alkohol når de blir studenter, og blant disse 

er en del bekymret over egen mangel på erfaring, og at det forventes at de må drikke for å bli 

en del av det sosiale miljøet. Både hjelpeapparat og studenter rapporterer om utsagn både 

fra medelever og forelesere om at fadderukene er den viktigste arenaen for å få seg venner i 

studietiden, og at det er forventet at fadderbarna drikker. En student skriver i 

spørreundersøkelsen: «Har selv en far som sliter med alkohol, det påvirker mitt syn på 

alkohol. Tipper jeg ikke er alene om dette». Dette viser også at noen studenter har dårlige 

opplevelser knyttet til andres rusbruk, og opplever drikkekulturen i studentmiljøet som 

problematisk av den grunn.  

 

Hjelpeapparatet opplever hvert år en økt pågang i perioden etter fadderukene. En del av dem 

som oppsøker hjelpeapparatet i denne perioden har med seg vansker knyttet til rus fra 

tidligere, og har forsøkt å få en ny start i forbindelse med starten av skoleåret. Etter en 

periode med mye alkohol er det mange som faller inn i gamle mønstre og får det tungt når 

studiene begynner for alvor. For noen handler vanskene mer om å finne sin plass på 

universitet og i et sosialt miljø. Den ene studentinformanten snakket om usikkerheten rundt 

relasjonene fra fadderuken: «Man får bestevenner i fylla, men betyr det at man er venner når 

hverdagen kommer?». I denne sammenhengen kommer begrepet «one night friend» frem. 

«One night friend» ble brukt som begrep i masteroppgaven til Eli Stålesen ved Universitetet i 

Agder (Stålesen, 2015). Dette handler om at man blir gode venner for en kveld i fylla, men at 

man sitter igjen uten en ordentlig relasjon eller vennskap dagen derpå. Dette kan føre til at 

man føler seg ensom og venneløs, selv om man er aktiv i fadderukene og deltar på fester. 

Studentinformanten fortalte at terskelen var høy for å gå og sette seg sammen med andre i 

forelesning, selv om man hadde møtt dem flere ganger på fester. 

 

Illegale rusmidler  
Av spørreundersøkelsen og samtaler med studenter viste det seg at nysgjerrighet er den 

viktigste grunnen til at man prøver illegale rusmidler første gang, der dette særlig gjelder 

hallusinogene stoffer. Grunner til at de fortsetter er gjerne at det faller i smak, og at det har 

en annen effekt enn alkohol. Flere informanter snakket om at cannabis ikke er 

avhengighetsskapende og at man slipper abstinenser etterpå, men at det fort kan være 

vanedannende: “Etterhvert trenger man en røyk bare for å se en film”. 
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Av de som svarer at de bruker rusmidler regelmessig hevder mange at de liker effekten 

bedre, og at de derfor velger bort alkoholen. Samtidig så vi, som nevnt tidligere, at studenter 

som bruker illegale rusmidler har et større risikoforbruk av alkohol enn de som ikke gjør det. 

Noen informanter nevnte at cannabis kan ha en beroligende effekt, dempe angst og stress, 

og hjelpe dem å overkomme sosiale barrierer. Disse positive effektene bidrar til økt bruk. 

19.9% (N=51) av studentene som oppgir å ha prøvd illegale rusmidler, oppgir å bruke det 

jevnlig (se Figur 5). Av disse bruker 21.6% daglig, 39.2% ukentlig, og 39.2% bruker månedlig 

eller sjeldnere. Av disse følte flesteparten at de har kontroll og gjør det når de har lyst, mens 

13.2% sier at andre har uttrykt bekymring, og 11.3% sier at de føler de ruser seg for ofte/eller 

at rusbruken har blitt et problem. Her er utvalget for lite til at tallene kan generaliseres til hele 

studentpopulasjonen. Undersøkelsen bekrefter imidlertid at det finnes studenter i Trondheim 

som sliter med eller bekymrer seg for egen bruk av illegale rusmidler. 

 

For den ene studentinformanten førte stort forbruk av cannabis til isolasjon, ensomhet og 

dårlig konsentrasjon. I starten ruset vedkommende seg sammen med andre, men i de 

periodene vedkommende ruset seg mest, skjedde det ofte alene. I intervju med 

hjelpeapparat kom det frem bekymringer rundt isolasjon som en følge av overdreven rusbruk. 

Bekymringene gjaldt særlig mannlige studenter som sitter alene på hybelen sin og ruser seg 

på cannabis, gjerne i kombinasjon med aktiv dataspilling. Basert på kartleggingen som er 

gjort er det vanskelig å si noe om hvorvidt dette bildet stemmer med virkeligheten, hvor 

mange studenter det eventuelt gjelder og hvilke utfordringer disse studentene har. Det er 

imidlertid flere kilder blant studenter og i hjelpeapparatet som knytter sammen cannabis, 

vanedannelse og isolasjon. Dette kan potensielt henge sammen med utfordringer knyttet til 

psykisk helse, trivsel, stigmatisering osv. HKH-teamets vurdering er at dette er en 

problematikk som bør studeres nærmere, slik at eventuelle tiltak kan utformes best mulig.  

 

Forbruk av alkohol og andre rusmidler kan være dyrt, og dersom bruken går utover 

studieprogresjonen kan dette også føre til at man får mer studiegjeld.  
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Figur 5: Svar på spørsmålet “Kryss av for påstanden du føler best beskriver din (ikke alkoholrelaterte) 
bruk av rusmidler” (N=51) 

 

Hovedfunn 

• Alkohol fungerer som et sosialt glidemiddel og kan ha en samlende funksjon. 

• Alkohol kan også ha en ekskluderende funksjon, særlig om man ikke drikker alkohol. 

• Utfordringer med alkohol henger som regel sammen med andre utfordringer.  

• Studenter oppgir at alkoholbruken deres blant annet har påvirket studieprogresjon og 

-resultater, søvn og økonomi.  

• De fleste prøver illegale rusmidler fordi de er nysgjerrige på effekten.  

• For noen fører bruk av illegale rusmidler til vanedannelse, isolasjon og ensomhet.  

Andre funn 
Som nevnt viser en studie utført av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA, 2017) at de som 

drikker mye har større risiko for frafall fra studiene. I samtaler med studenter kommer det 

frem flere historier om studenter som har slitt med rusrelaterte vansker og som har sluttet på 

studiene kort tid etter studiestart. Dette gjelder både vansker knyttet til alkohol og illegale 

rusmidler. I et tilfelle oppførte en student seg upassende og aggressivt under påvirkning av 

alkohol i fadderukene, og sluttet i løpet av de første ukene. I en annen situasjon hadde 
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studenten brukt illegale rusmidler rekreasjonelt før studiestart, og tok opp vanen igjen etter et 

tøft møte med studiehverdagen. Etter hvert som studiene ble tyngre begynte vedkommende 

å ruse seg mer, og valgte til slutt å ikke møte til eksamen. I slike situasjoner er det vanskelig 

å si om det var rusbruken, den sosiale dynamikken, manglende motivasjon for studiene eller 

helt andre årsaker som førte til at vedkommende droppet ut. Basert på samtaler med 

hjelpeapparat og studenter selv, ser det ut til at flere faktorer spiller inn i en slik situasjon. I 

hjelpeapparatet kommer det ikke frem slike historier, noe som kan ha sammenheng med at 

det som slutter tidlig ikke kjenner til hjelpetilbudene studentene har. 

 

En annen form for konsekvenser studenter kan oppleve som følger av rusproblematikk, er 

ulike former for utestenging, å bli fratatt verv eller miste studieplassen sin. Flere 

studentorganisasjoner har regler for bruk av illegale rusmidler. I noen tilfeller vil bruk eller 

besittelse på organisasjonens områder og arrangementer kunne føre til utestenging. I andre 

organisasjoner omfatter forbudet all bruk, også i situasjoner uten direkte relevans til 

organisasjonen eller vervet. I enkelte faddergrupper er det praksis å ta fra faddere, som 

drikker for mye eller oppfører seg ufint under påvirkning av alkohol, rettighetene til å være 

fadder. Disse forbudene fører i enkelte tilfeller til at studenter dekker over andres rusbruk, 

fordi de er venner og ikke ønsker at disse skal ekskluderes fra miljøet. I de fleste 

organisasjonene finnes det ikke retningslinjer for hvordan man best mulig kan hjelpe den 

som har brutt reglene, eller hvordan disse kan følges opp dersom de har problemer de 

ønsker hjelp til å håndtere.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

Finnes hjelp, og hvor? Hva skjer når en student 

oppsøker hjelp? 

Hjelpeapparat 
Vi startet tidlig i prosessen med å intervjue hjelpeapparatet i Trondheim for å få bedre 

kunnskap om hvilken hjelp de kan tilby, og om studentene “finner veien dit”. Kriteriet for hvem 

vi skulle intervjue var at de enten jobbet med, eller ofte omgås, studenter; eller at de yter 

tjenester til andre i samme aldersgruppe. Ved å intervjue et slikt bredt spekter fikk vi fanget 

opp de forskjellige arenaene studenter kan oppsøke, samtidig som hjelpetilbudene strakk 

seg fra lavterskel- til behandlingstilbud.   

 

Det er ikke mangel på et godt og dekkende hjelpetilbud i Trondheim for studenter som sliter 

med rusrelaterte vansker. Hjelpeapparatet er like tilgjengelig for studenter som for 

befolkningen for øvrig, men terskelen for å få hjelp kan være høyere dersom man er 

folkeregistrert i en annen kommune og ikke kan gå via sin fastlege. Det finnes flere egne 

tilbud som spesialiserer seg på studenthelse, blant annet i Studentsamskipnaden i Gjøvik, 

Ålesund og Trondheim. Det er ulik ventetid hos de ulike tilbudene, men det er normalt mulig 

å få hjelp i løpet av kort tid både hos lavterskeltilbudene og spesialisthelsetjenesten. Det 

eksisterer kompetente tjenester som tilbyr behandling for rusproblematikk, samtidig som det 

finnes flere lavterskeltilbud for de som ønsker å prate om eget eller andres rusbruk. Av disse 

tilbudene har vi vært i kontakt med Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT), Sit Psykososial, Sit 

Råd, helsesøster hos Sit og Studentprestene, samt Sit Bolig og Uteseksjonen Trondheim. I 

tillegg har Trondheim kommune et mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) som tilbyr 

kartlegging, oppfølging og veiledning til personer med rusproblemer, og Kompasset 

Trondheim er Blå Kors sitt tilbud for pårørende til mennesker med alkohol- eller andre 

rusproblemer. I tillegg tilbyr kommunen samtaletilbudet Tanker om Rus (TOR) for de som er 

bekymret for eget eller andres bruk av alkohol eller illegale rusmidler. Samhandlingen mellom 

de ulike hjelpetilbudene er for det meste god, og lavterskeltilbudene tilbyr oppfølging av 

studenter i tilfeller hvor ventetiden til andre tjenester er lang. Det er imidlertid enkelte 

tjenester som kunne dratt nytte av å lære mer om hverandres tilbud, og hvor et samarbeid vil 

kunne korte ned ventetiden for studenter som ønsker hjelp. 

 

Under halvparten av studentene i spørreundersøkelsen visste hvor de kan henvende seg om 

de eller noen de kjenner får et problematisk forhold til rus. Av de som svarte at de vet hvor de 



 

 

29 

kan henvende seg nevnes helsesøster, fastlege og Rustelefonen mest, mens en del også 

svarer “familie”, “venner”, ulike tjenester hos Sit, Studentprestene og Baksidanettverket til 

Studentersamfundet, lærested og linjeforeninger.  

 

De som vet hvem de kan oppsøke virker som de har blitt fortalt eller opplevd det, og 

“helsesøster” og “Sit” er gjengangere. Mange svar som “Det googler jeg bare, alle skjønner 

det”, “finner det på internett hvis jeg trenger det” eller “kommunen har sikkert noe” fremstår 

som gjetting, som kan tyde på at mange er usikre på hvor man kan oppsøke hjelp ved behov. 

Det betyr ikke nødvendigvis at man ikke finner hjelpen om man trenger det, men kanskje 

heller at de ikke har tenkt over problemstillingen tidligere. Dette kan henge sammen med at 

bruken ikke er problematisk, eller at man ikke opplever den som det. Ettersom mange 

studenter trekker frem internett som en måte å få oversikt over hjelpetilbud på, er det spesielt 

viktig at informasjon på internett bruker et språk tilpasset målgruppen. Dette inkluderer blant 

annet stikkord knyttet til rus, slik at studenter lett kan finne tilbudet ved hjelp av søkemotorer. 

 

Noen av respondentene svarte at de kan kontakte skoleledelsen, 

studieinstitusjonen/lærestedet, instituttet og studierådgiver hvis de er bekymret for egen eller 

andres rusbruk. Dette viser at det ligger en forventning om at de kan få hjelp på studiestedet 

dersom de trenger det, og tenker at studiestedet har et ansvar, enten for å fange opp eller 

tilby hjelp dersom en student skulle ha behov for det. Derfor er det viktig at lærestedet er klar 

over at det ligger en forventning der, og at man kommuniserer hvilken hjelp man kan og ikke 

kan tilby. Dette kan for eksempel gjøre tydelig for studenter og ansatte gjennom en ruspolicy. 

En ruspolicy kan blant annet si noe om regler og forventninger knyttet til studenter og 

ansattes rusbruk, konsekvenser ved brudd på regler, hvem som har ansvar for å jobbe med 

rusproblematikk og hvordan saker skal håndteres. 

 

I dialog med Sit opplever vi at deres tjenester (rådgivningstjenesten, helsesøstertilbudet og 

psykologtjenesten) ikke får mange henvendelser som direkte omhandler rus. Dersom Sit får 

henvendelser angående rus henviser de disse studentene videre til Blå Kors Kompasset, 

TOR, Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Uteseksjonen og/eller PUT. Uteseksjonen opplevde 

ikke at mange studenter henvender seg hos dem. De ønsker å være tilstede for studenter 

“der de er”, som under fadderuker eller festivaler. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) har rundt 

40-50 studenter som oppsøker dem årlig. Gjennom kartleggingsprosessen kom det frem at 

PUT og helsesøstrene i samskipnaden ofte jobbet med lignende problematikk, men at de i 
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liten grad kjente til hverandres tilbud. Helsesøstrene hadde ikke henvisningsrett til PUT, noe 

partene synes var utfordrende ettersom en slik henvisningsrett ville gjort tilbudet lettere for 

studentene så de slapp å gå via fastlege. Etter ønske ble det arrangert et møte, der resultatet 

var at helsesøstrene fremover skulle ha mulighet til å henvise direkte til PUT. 

 

En studentinformant fortalte om sin opplevelse i kontakt med ulike hjelpetjenester. 

Vedkommende oppsøkte helsesøster hos Sit da alkoholbruken ikke lenger føltes under 

kontroll. Drikkingen gikk utover studier og verv, og et nylig samlivsbrudd gjorde at drikkingen 

kunne skje godt skjult i leiligheten. Studenten sier det var rart ingen la merke til noe, selv når 

vedkommende var kraftig beruset midt på dagtid. Den problematiske bruken startet som en 

måte å dempe angst på. Etter noen uker med omfattende bruk, hadde studenten blitt sett av 

en venninne som foreslo å gå til helsesøster. Her ble studenten møtt med tilgjengelig og god 

informasjon, med en henvisning videre til TOR, der relevant og nødvendig hjelp ble gitt. 

Senere har studenten fått utredning hos Sit Psykososial for angsten som var årsaken til at 

alkoholbruken ble problematisk. Denne situasjonen illustrerer at det er mulig å få hjelp så 

lenge en vet hvem og hva en skal oppsøke.  

 

Studentdrevne tiltak 
Studentfrivilligheten i Trondheim er opptatt av å være trygge og inkluderende miljøer. Mange 

organisasjoner har i de siste årene begynt med tiltak for å dempe fokuset på alkohol. Et godt 

eksempel på dette er en organisasjon som tidligere brukte fest-budsjettet på gratis alkohol til 

medlemmer, men som i dag bruker disse pengene på pizza. Slik blir det mindre fokus på 

alkohol, og man sikrer at de som drikker også får i seg mat. Flere organisasjoner har også 

HMS-ansvarlige eller egne lavterskel samtaletilbud. Et godt eksempel på dette er 

Studentersamfundets Bakside-nettverk. Dette består av representanter fra alle gjengene på 

Studentersamfundet, og disse representantene har et ekstra ansvar for å bidra til trivsel og 

være en tilgjengelig samtalepartner for medlemmer i sin gjeng. I intervju med en representant 

fra Baksida kom det frem at de ser på kursing i håndtering av rusrelaterte problemer som en 

ressurs, og at de gjerne ønsker flere kurs og workshops i løpet av et år. Det ble foreslått å 

knytte rusproblematikk opp mot andre temaer, som for eksempel seksuell trakassering, 

ettersom dette ofte er sammensatte problematikk. Baksida har i liten grad kjennskap til 

bredden av hjelpetilbud i Trondheim, men har god erfaring med å henvise til Sit helsesøster, 

som igjen kan henvise videre dersom det er nødvendig. 
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På studieinstitusjonene finnes det tillitsvalgte på alle nivå. Disse har ulike arbeidsgrupper, 

men mange kommer i løpet av sine verv i kontakt med studenter som har utfordringer knyttet 

til studier eller studiehverdagen. Ettersom rusrelaterte problemer ofte henger sammen med 

andre utfordringer, er det viktig at studenttillitsvalgte kjenner til de mest sentrale 

lavterskeltilbudene, slik at de kan henvise studenter til disse dersom det er aktuelt. 

 

Det arbeides mye med å legge opp til alkoholfokusfrie arrangementer i forbindelse med 

fadderukene. Alle faddere i Trondheim får tilbud om å delta på fadderkurs i regi av 

Lykkepromille, og tar også selv kontakt fordi de ønsker å ha disse kursene. Mange 

arrangerer kurs i august, men noen begynner allerede på vårsemesteret. Det kan være lurt å 

være tidlig ute – da er det lettere å etablere forventninger og ideer. Hvis en fadder går hele 

sommeren og planlegger en stor festuke i slutten av august, kan det være vanskeligere å 

overbevise vedkommende om å holde seg edru nok til å passe på andre. Temaer som tas 

opp på kursene er blant annet alkohol og drikkepress i studentmiljøet, inkludering, psykisk 

helse og rolleforståelse. I tillegg pleier det å legges opp til idemyldring over leker man kan 

leke istedenfor drikkeleker, eller aktiviteter man kan planlegge med faddergruppen. En 

utfordring som trekkes frem i forbindelse med fadderukene, er at nye studenter kommer med 

klare forventninger om at det skal drikkes og festes mye. Det kan derfor være vanskelig for 

fadderne å implementere og holde på de gode holdningene og idéene fra planleggingsfasen 

når fadderukene begynner. 

 

Et annet tiltak som er viktig å trekke frem, er Faddervaktordningen. Studenter i Trondheim 

drikker gjerne mye per drikkesituasjon, noe som øker risikoen for å pådra seg skader. Det er 

derfor svært positivt med tiltak som bidrar til å rette fokus på å ta vare på seg selv og andre i 

nettopp de situasjonene hvor studenter drikker mye. Faddervaktordningen deler ut vann og 

mat til studenter på nattestid i Trondheim sentrum og ved Studentersamfundet i fadderukene.  

 

Barrierer for å oppsøke hjelp  
På innledende konsultasjon med studentrepresentantene var det mye snakk om barrierene 

for å oppsøke hjelp, der det blant annet kom opp at det er vanskelig å snakke om rusbruk 

fordi det oppleves som privat. Mange studenter er redde for å snakke om illegale rusmidler, 

selv om det oppfattes som «vanlig» å bruke. Studenter tar det ikke nødvendigvis som en 

selvfølge at man trygt kan snakke med hjelpetilbudene om illegale rusmidler, og at dette 
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også omfattes av taushetsplikt på lik linje med samtaler om alkohol. I et miljø der alle 

tilsynelatende får til å nyte alkohol, oppleves det som skamfullt å slite med alkoholrelaterte 

vansker. Grensen for hva som oppfattes som normalt og akseptabelt skyves også når mange 

drikker mye og ofte sammen. Flere vi snakket med i hjelpeapparatet nevnte at bekymringer 

som går igjen er frykt for å miste førerkort, få en journal, bli pålagt behandling man ikke 

ønsker, eller at foreldre skal bli informert. Noen studenter er også bekymret for 

skikkethetsvurdering på studiet eller at rusproblemene deres skal gå utover deres 

bosituasjon. Dette ble også diskutert og snakket om av studentene på innledende 

konsultasjon. 

 

I intervju med hjelpeapparatet kom det frem at noen studenter bruker det å være student som 

et alibi på at man klarer seg selv og mestrer utfordringer - også knyttet til rus. Det kan virke 

som den primære årsaken til at studenter ikke oppsøker hjelp er at vansker knyttet til rusbruk 

ikke oppleves som et reelt problem før man opplever abstinenser eller får alvorlige psykiske 

eller fysiske plager. SHoT-14 nevner at studenter i risikogruppene i svært liten grad har søkt 

hjelp for å redusere alkoholbruk, verken fra venner eller hjelpeapparat. I rapporten står det at 

blant studenter med skadelig atferd ha 

menn oppsøkt hjelp. Fra intervjuene med både hjelpeapparat og studentinformant så vi at det 

eksisterer varierende kjennskap til hvilke hjelpetilbud som finnes og hva ulike aktører kan 

gjøre. For eksempel sa Uteseksjonen at de jobber annerledes enn Uteseksjonen i Oslo, og at 

det kanskje er derfor studentene ikke finner dem. Da vi spurte den ene studentinformanten 

hvordan vedkommende fant frem til helsesøster for å få hjelp, var svaret «Jeg bare regnet 

med at jeg kunne få hjelp der». 

 

Medias dekning av studenter og rus 
Blant overskriftene vi har sett i løpet av kartleggingen finner vi blant annet “Skoleflink stoner” 

(Under Dusken, 2016), “Cannabis i populærkulturen” (Under Dusken, 2017) og “LSD inntar 

lesesalene” (Universitas, 2017). Slike saker danner gjerne grunnlag for en større debatt, og 

det er derfor viktig at de er nyanserte og ikke ukritisk ufarliggjør rusbruk. For det første er det 

lett å få inntrykk fra slike saker at rusbruk blant studenter er mye mer vanlig enn det faktisk 

er. For det andre er fokuset ofte rettet mot de studentene som både ruser seg, er sosiale, 

trener og gjør det bra på studiet. Slike fremstillinger er både med på å ufarliggjøre rusbruk og 

øke prestasjonspresset som allerede er svært høyt for de fleste studenter. Det er dessuten få 
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av slike saker som sier noe om årsaker, behov eller andre subjektive faktorer og opplevelser 

rusbruken har, som dermed gir liten innsikt i temaet. 

Avslutning 
Med bakgrunn i funn fra kartleggingen har vi utarbeidet et forslag til tiltak i en handlingsplan. I 

arbeidet med denne har vi tatt imot tilbakemeldinger fra Regionale 

Rusnettverk, ressursgruppen og andre aktører som inngår i handlingsplanen.  

 

Vi ser at mange studenter rapporterer at rusbruken deres har fått en eller flere former for 

negative konsekvenser, men de anser likevel ikke rusbruken som problematisk. Ubehag og 

utfordringer blir bagatellisert, rasjonalisert eller avfeid som en normal del av 

studenttilværelsen. Det oppleves dessuten som tabu å snakke om egen problematisk rusbruk 

med andre. Dette kan også gjøre det vanskelig å ta opp andres rusbruk hvis man er 

bekymret for vedkommende. Det er viktig å rette fokuset mot hvordan vi kan snakke med 

hverandre om utfordringer før de utvikler seg til å bli alvorlige problemer. Terskelen må 

senkes for at de som har det vanskelig kan be om hjelp, eller be om noen å snakke med. 

Dette inkluderer dem som allerede jobber med rusproblematikk og studenthelse, ansatte som 

er i kontakt med studenter ved studieinstitusjonene, og i studentmiljøet. 

 

Kartleggingsteamet kommer til å følge opp handlingsplanen som presenteres. Her vil det 

fokuseres på tiltak, og ikke statistikk, men det vil også være viktig å se på tallene som 

presenteres i Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 (SHoT-18).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

Kilder 
 

EVA. (2017). Studiestartens betydning for frafaldet på videregående uddannelser. 

ISBN (www) 978-87-7182-041-6 

Tilgjengelig fra: https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/lang-social-studiestart-

bedste-vaccine-mod-frafald 

 

Mounteney, J. & Leirvåg, S. (2014) Hurtig Kartlegging og Handling. Manual. Bergen: 

Stiftelsen Bergensklinikkene.  

 

Nedregård, T., & Olsen, R. (2011). Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHoT 2010. 

Trondheim: TNS-Gallup. 

 

Olsen, R. & Nedregård, T. (2015). Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHoT 2014. 

Trondheim: TNS Gallup. 

 

Stålesen, E. (2015). Hvordan opplever studenter ved Universitetet i Agder forholdet til alkohol 

i fadderuken? Om fester, relasjoner og overskridelser. Masteroppgave ved Universitetet i 

Agder. 

 

Tefre, E., M., Amundsen, A., Nordlund, S., & Lund, K., E. (2007). Studenter og rusmidler. 

Bruk av alkohol, tobakk, narkotika og pengespill blant studenter ved Universitetet i Oslo. 

Rapport nr. 4/2007. Oslo: SIRUS. 

 

Trondheim kommune. (2018). Trondheim i tall.  

Tilgjengelig fra https://www.trondheim.kommune.no/statistikk/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/lang-social-studiestart-bedste-vaccine-mod-frafald
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/lang-social-studiestart-bedste-vaccine-mod-frafald
https://www.trondheim.kommune.no/statistikk/


 

 

35 

Hjelpetiltak og informasjonskilder 

Under følger en oversikt over ulike hjelpetiltak for psykisk helse og rus som er tilgjengelig for 

studenter i Trondheim. Oversikten strekker seg fra lavterskel samtaletilbud og selvhjelp, til 

behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Fastlege 

Fastlegen er nøkkelhjelperen når det kommer til alle typer helseutfordringer, også rus. 

Fastlegen har mulighet til å henvise til ulike instanser for kartlegging/utredning, og 

behandling. Se mer info om fastlege, også for dem som ikke har fastlege i Trondheim, på 

https://www.sit.no/helse/lege  

RUStelefonen 08588 

Rustelefonen er en landsdekkende informasjonstjeneste hvor du anonymt kan ta kontakt via 

telefon, chat eller spørreskjema hvis du lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk. 

Svarene er faktabaserte og ikke-moraliserende, og veilederne gir informasjon både om 

rusmidler, rusbruk og hjelpetiltak. Tjenesten er helt anonym. http://www.rustelefonen.no  

RUStelefonens åpningstider:  

Mandag 11:00-19:00 

Tirsdag og onsdag: 10:00-19:00 

Torsdag-søndag: 11:00-19:00 

HelseNorge 

Informasjonssider med kvalitetssikret helseinformasjon om rus. 

https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet 

 

Ung.no 
Offentlig informasjonskanal for unge, med egne sider om alkohol og rusmidler.  

https://www.ung.no/rusmidler/ 

 

https://www.sit.no/helse/lege
http://www.rustelefonen.no/
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet
https://www.ung.no/rusmidler/
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Folkehelseinstituttet  
Nyheter og artikler om avhengighet, rus og samfunn/rus og psykisk helse.  

https://www.fhi.no/ml/rusmidler-og-avhengighet/ 

 

Trondheimsbaserte tilbud  

Helsesøster på campus 

Samskipnadens helsesøstertilbud er et lavterskel samtaletilbud der man kan snakke om alt 

fra kosthold og seksuell helse, til psykisk helse og rus. Samtaletilbudet er gratis, og 

helsesøstrene har taushetsplikt. Det er ikke nødvendig med timebestilling. 

Se https://www.sit.no/helse/helses%C3%B8ster for mer informasjon. 

Studentprestene  

Studentprestene ønsker å være en samtalepartner for de som trenger det av ulike grunner. 

Tjenesten er uavhengig av tro og livssyn, og de tilbyr samtaler om det meste, også rus.  

Se http://www.studentpresteneitrondheim.no/ eller https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Studentprest for mer informasjon 

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) 

I Fjordgata 66 ligger mottak- og oppfølgingssenteret som er et kommunalt tilbud for personer 

med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager. Her får du raskt kartlegging, 

oppfølging, samtaler, råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet. Du trenger ikke 

henvisning eller vedtak. 

Se https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-

omsorg/helsetjenester/rustjenester/mottak-og-oppfolgingssenter/ for mer informasjon.  

Uteseksjonen i Trondheim 

Uteseksjonen tilbyr hjelp og oppfølging opp til 25 år, og har blant annet ulike former for 

rådgivning og arrangerer hasjavvenningskurs.  

Se https://www.trondheim.kommune.no/uteseksjonen/ for mer informasjon.  

https://www.fhi.no/ml/rusmidler-og-avhengighet/
https://www.sit.no/helse/helses%C3%B8ster
http://www.studentpresteneitrondheim.no/
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studentprest
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studentprest
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/mottak-og-oppfolgingssenter/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/mottak-og-oppfolgingssenter/
https://www.trondheim.kommune.no/uteseksjonen/
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Tanker om rus (TOR) 

TOR er et samtaletilbud for de som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, 

narkotika eller tabletter. De tilbyr råd og veiledning, endringsfokuserte samtaler og bistår i 

kontakt med øvrig hjelpeapparat.  

Se https://www.trondheim.kommune.no/TOR for mer informasjon.  

Øvrige tilbud i kommunen 

Trondheim kommune har masse mestringstilbud av ulike slag, inkludert pårørendetilbud: 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-

helse/mestringstilbud/  

Anonyme alkoholikere og anonyme narkomane  

Har grupper i Trondheim, og andre steder i Trøndelag. AA har en opplysningstelefon som 

kan nås på 911 77 770, og NA kan nås på 905 29 359.  

 

Behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten i Trondheim 

Normalt kan man få hjelp fra spesialisthelsetjenesten ved henvisning fra fastlege (eller andre 

med mulighet for henvisning, for eksempel kommunale instanser). Vi har for øvrig fritt 

sykehusvalg i Norge, så man kan i prinsippet dra hvor som helst i landet for å få 

rusbehandling. Her er noen av tilbudene: 

Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) 

PUT tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling i form av poliklinisk behandling 

(samtalebehandling) for rusmiddelavhengighet, problematisk dataspilling og 

pengespillavhengighet for alle mellom 15 og 30 år. Både fastlege og helsesøstre ved Sit kan 

henvise hit.  

Se https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/psykiatrisk-

ungdomsteam-put-nidaros-dps#les-mer-om-nidaros-dps,-psykiatrisk-ungdomsteam-(put) for 

mer informasjon.  

https://www.trondheim.kommune.no/TOR
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/mestringstilbud/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/mestringstilbud/
https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/psykiatrisk-ungdomsteam-put-nidaros-dps#les-mer-om-nidaros-dps,-psykiatrisk-ungdomsteam-(put)
https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/psykiatrisk-ungdomsteam-put-nidaros-dps#les-mer-om-nidaros-dps,-psykiatrisk-ungdomsteam-(put)
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Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin  

Klinikken tilbyr døgnbehandling, poliklinikk og dagbehandling til pasienter med rusrelaterte og 

eventuelt samtidige psykiske lidelser.  

Se https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin for mer informasjon.  

 

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet 

Tilbyr tverrfaglig spesialisert døgnbehandling over lengre tid, for rusmiddelavhengige, samt 

behandling og oppfølging i for- og etterkant av døgnbehandling. Behandlingen består av 

individuell- og gruppeterapi, arbeidstrening, skole og sosial trening med fokus på personlig 

vekst og utvikling. Målgruppen er unge voksne (18-27 år) med sammensatt problematikk, 

som har utviklet en rusmiddelavhengighet 

Se http://kvamsgrind.no/ for mer informasjon.  

Tyrilistiftelsen avdeling Høvringen 

Tyrilistiftelsen tilbyr behandling og oppfølging av personer fra 18 år og oppover med alvorlig 

rusavhengighet. De tilbyr individuell og gruppebasert behandling. 

Se http://www.tyrili.no/behandlingsteder/tyrili-hovringen-article45-155.html for mer 

informasjon.  

Blå Kors Lade behandlingssenter 

Behandlingssenteret driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling for rusmiddelavhengige og 

spillavhengige. Dette inkluderer utredning, avrusing og behandling. 

Se http://www2.ladebs.no/ for mer informasjon.  

 

https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin
http://kvamsgrind.no/
http://www.tyrili.no/behandlingsteder/tyrili-hovringen-article45-155.html
http://www2.ladebs.no/
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Apper og selvhjelp  

«Lykkepromille»-appen  

Appen er ment for de som ønsker å ha bedre kontroll på egen alkoholbruk og holde et lavt 

promillenivå, og er ikke egnet som behandling for alkoholavhengighet. Den måler ikke 

promille høyere enn 1.0.  

For mer informasjon, se http://lykkepromille.no/test-deg-selv/. Her finnes også en 

alkoholenhetskalkulator, og test av egne drikkevaner.  

HAPapp fra RUStelefonen 

Appen har fått navnet HAP, som står for Hasjavvenningsprogrammet. Den er ment som et 

hjelpemiddel for de som ønsker å slutte med eller ha en pause i sitt forbruk av cannabis, 

eventuelt redusere sitt bruk. Appen er utformet av RUStelefonen og fagkonsulenter ved 

Uteseksjonen i Oslo, og er et lavterskel motivasjonsprogram for de som opplever at de har et 

problem med cannabisbruken sin. Den inneholder øvelser og informasjon som er viktig i en 

slutteprosess.  

Se http://www.rustelefonen.no/hasjapp/ for mer informasjon.  

Depresjons- eller angstproblematikk 

Moodgym er en interaktiv selvhjelpsbok som gir deg verktøy der du kan øve på, og 

opparbeide ferdigheter til å forebygge og jobbe med depresjons- eller angstproblematikk.  

Se https://moodgym.com.au/info/faq for mer informasjon. 

Pårørendetilbud 

Blå Kors Kompasset 

Blå Kors Kompasset Trondheim tilbyr rådgivning og terapi til unge mellom 14 og 35 år som 

har vokst opp eller har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. De tilbyr individuell, 

samtaleterapi gruppeterapi samt par – og familieterapi. Ønsker man ikke terapi er de også 

tilgjengelig for rådgivning. Tilbudet er gratis, og man trenger ingen henvisning.  

Se https://kompasset.org/trondheim/ for mer informasjon.  

http://lykkepromille.no/test-deg-selv/
http://www.rustelefonen.no/hasjapp/
https://moodgym.com.au/info/faq
https://kompasset.org/trondheim/
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Handlingsplan 

Hjelpeapparatet 

Handlingsplan 

Hjelpeapparatet 
 
Felles forum for samhandling videreføres, som regionalt rusnettverk  
Mål er bedre samhandling mellom ulike instanser. Kjennskap til hvem som gjør hva og hvilke 
ressurser som finnes. 
 
Ansvarlig: Lykkepromille, regionalt rusnettverk, unge- og rusnettverk 
Aktører: Hjelpeapparat, studieinstitusjoner og studenttillittsvalgte 
Ressurser: Aktuelle organisasjoner stiller med representanter 
 

 
Kursing i Alcohol Skills Training Program  
Mål er at alle som jevnlig er i kontakt med studenter med alkoholproblemer skal ha kompetanse og 
verktøy for å hjelpe unge voksne til å redusere sitt alkoholkonsum. 
 
Ansvarlig: Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) 
Aktører: Helsesøstre, studieveiledere, rådgivere, Sit Råd, Sit Psykososial, studentprester 
Ressurser: Muligheter for samarbeid fra flere instanser når det gjelder finansiering og 
organisering. 

 
Kursing i Hasjavvenningsprogrammet (HAP) 
Mål er at alle tjenester som jevnlig er i kontakt med studenter som sliter med vansker relatert til 
hasjbruk skal ha kompetanse og verktøy for å jobbe med det.  
 
Ansvarlig: Kompetansesenter Rus Midt-Norge 
Aktører: Helsesøstre, studieveiledere, rådgivere, Sit Råd, Sit Psykososial, studentprester 
Ressurser: Aktualisere dette i media. Ønske at studentaviser retter fokuset mot helse- og 
rusapper.  
 

 
Utarbeide guide med konkrete tiltak som studenten selv kan jobbe med, «hjelp til selvhjelp»  
Mål er et lavterskeltilbud til studenter som ønsker å løse utfordringer på egenhånd, uten 
innblanding fra helsevesen  
 
Ansvarlig: Noen med kompetanse. Rustelefonen eller AV-OG-TIL?  
Aktører: Lykkepromille  
 

 
Søkemotoroptimalisering og gjennomgang av språk og stikkord på nett. Bedre presisering 
for de som ikke har tilbud til studenter med rusutfordringer.  
Det skal være lett for studenter å finne god og relevant informasjon om hjelpetilbud på nett 
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Studentfrivilligheten 
Handlingsplan 

Studentfrivilligheten 
 
Informasjon på seminarer eller opplæringsdager, informasjonskampanje  
Målet er at alle studenter med tillitsverv skal vite at man kan gå til helsesøster med 
rusrelaterte problemer, også illegale rusmidler.  
 
Ansvarlig: Lykkepromille, helsesøstre 
Aktører: Studieveiledere, rådgivere  
 

 
Lykkepromille fortsetter å arrangere kurs i Den Nødvendige Samtalen for 
studentorganisasjoner  
Målet er at studenter med tillitsverv og styrer i studentorganisasjoner skal ha de 
nødvendige verktøyene for å snakke med studenter de tror sliter med rusrelaterte vansker.  
 
Ansvarlig: Lykkepromille, studentorganisasjoner  
 

 
Lykkepromille fortsetter kursing av faddere før fadderuker for å skape en 
inkluderende kultur for alle uten fokus på alkohol. Dette gjelder også for å sørge for 
kurs utvikling av ruspolicyer, og andre kurs på bestilling.  
Målet er at studenter med tillitsverv og styrer i studentorganisasjoner skal ha et bevisst 
forhold til alkoholkultur i egen organisasjon, og på arrangementer.  
 
Ansvarlig: Lykkepromille, studentorganisasjoner  
 

 
Ringerunde til nyopptatte studenter før fadderukene. Informasjon til nyopptatte 
studenter på e-post og på nett. Faddermagasin eller infopakke.  
Målet er å endre nye studenters forventninger til Trondheim som studieby i forkant av 
fadderukene. Mindre fokus på alkohol og mer fokus på det sosiale og det å få en god start.  
 
Ansvarlig: Fadderorganisasjoner/-sjefer, studiesteder, Lykkepromille 
Ressurser: Kan studiested stille med fasiliteter og informasjon?  

Ansvarlig: Alle som arbeider med studenter og rus  
Aktører: Sit, studieinstitusjonene, studentprester, StudyTrondheim  

Det må fremgå av nettsider og annet informasjonsmateriell at man har taushetsplikt, og at 
denne også gjelder for illegale rusmidler. Kan eventuelt presiseres under hvilke forhold 
taushetsplikten ikke gjelder.  
Mål er at studenter skal ha tillit til hjelpeapparat med taushetsplikt.  
 
Ansvarlig: Alle som arbeider med studenter og rus som har taushetsplikt  
Aktører: Sit, studieinstitusjonene, studentprester, StudyTrondheim  
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Være bevisst hvilket utvalg man intervjuer om rusbruk. Unngå ukritisk ufarliggjøring 
av rusmidler.  
Målet er mer nyanserte oppslag om studenter og rus  
 
Ansvarlig: Studentmedier  

 
Bruk av illegale rusmidler fører i noen organisasjoner til utestenging/utvisning. Det 
bør lages rutiner for hjelp og oppfølging i slike situasjoner.  
Målet er at studenter som bryter sin organisasjons ruspolicy skal få tilbud om hjelp og 
oppfølging.  
 
Ansvarlig: Studentorganisasjoner, Lykkepromille  

 

Studentinstitusjoner 
Handlingsplan 

Studentinstitusjoner 
 
Studieinstitusjonene utformer en ruspolicy som gjelder for både studenter og 
ansatte. Denne gjøres tilgjengelig for nyansatte og nye studenter. Bør revideres 
jevnlig.  
Mål er at både studenter og ansatte skal ha kjennskap til studieinstitusjonens ruspolicy.  
 
Ansvarlig: NTNU, DMMH, BI 
Aktører: Studenttillitsvalgte, NTNU, DMMH, BI, Lykkepromille  

 
Hvem som jobber med rusproblematikk må tydeliggjøres i en ruspolicy. 
Ansvarsavklaring blant ansatte, og et godt samarbeid mellom studieinstitusjonene 
og lavterskel samtaletilbud for studenter (se punkt 1 i handlingsplanen for 
hjelpeapparatet) 
Målet er at ansatte ved studieinstitusjonene skal vite hvem som har ansvar for å arbeide 
med rusproblematikk, samt hvor man kan henvise studenter som trenger hjelp. 
Lærestedene bør også være klar over at mange studenter forventer at de kan oppsøke 
dem for hjelp ved rusutfordringer.  
 
Ansvarlig: NTNU, DMMH, BI 
Aktører: Helsesøstre, studentprester  
 

 
Oppfølging av nye studenter både under og etter fadderukene. Mulighet for 
trivselssamtaler første semester. Utforske mulig sammenheng mellom dårlig trivsel, 
frafall og problematisk rusbruk.  
Målet er at nye studenter skal få en god start på studiene, med særlig fokus på 
fadderukene. Ingen skal falle fra studiene grunnet vansker med rus.  
 
Ansvarlig: NTNU, DMMH, BI 
Aktører: Studenttillitsvalgte ved NTNU, DMMH og BI  
Ressurser:  
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Kompetansesenter rus – Midt-Norge er på 

Facebook.com/Korusmidt 

Instagram.com/korus_midt 

Youtube.com/user/korusmn 

Kompetansesenter rus 
www.kompetansesenterrus.no 

For mer om Lykkepromille-prosjektet, se 
 

Facebook.com/Lykkepromille 

www.lykkepromille.no 

https://www.sit.no/forening/lykkepromille 

For mer om Lykkepromille-prosjektet, se 

https://www.facebook.com/Korusmidt/
https://www.instagram.com/korus_midt/
https://www.youtube.com/user/korusmn
https://www.facebook.com/Korusmidt/
http://www.lykkepromille.no/

