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IOGT i Norge er en livssynsåpen og 

partipolitisk uavhengig organisasjon 

som jobber med ruspolitisk

påvirkningsarbeid, forebyggende 

tiltak og et utstrakt sosialt og 

rehabiliterende arbeid for 

rusavhengige og for barn og unge. 



Sterk&Klar har som mål å støtte og veilede 

foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid



Det trengs en hel 
landsby for å oppdra 
et barn



Foreldre med skolebarn

• 66 % sosiale medier som et 
usikkerhetsmoment

• 42 % venner/sosial fungering

• 42 % pubertet/ungdomstid faktorer som 
hyppig genererer usikkerhet.

Foreldreskapsundersøkelsen 2015, Bufdir/Opinion





Characteristics of parenting skills programmes deemed to be associated with lack 
of efficacy and/ or effectiveness or with adverse effects based on expert 
consultation

✘ They undermine the parents’ authority.
✘ They only provide information to parents about drugs so 
that the parents can talk about it with their children.
✘ They are delivered by poorly trained staff. 



Hva kjennetegner unge som kunne brukt 
cannabis, men som velger å la være?

• Høy kvalitet på foreldre/ungdom-relasjonen

• Foreldrene vet hvor den unge befinner seg, og 
den unge vet at foreldrene vet

• Kunnskap om skadevirkninger ved bruk

Burdzovic, Pape, Bretteville-Jensen 2016



Det er grunn til å tro at den norske 
befolkning har mye å vinne på at den 
universelle foreldrestøtten styrkes, et 
resonnement som gjerne kalles 
forebyggingsparadokset. 
Forebyggingsparadokset går ut på at 
et tiltak med beskjeden virkning som 
rettes mot mange, totalt sett vil 
kunne ha langt større effekt enn tiltak 
som har stor og målbar virkning på 
noen få.

Meld. St. 24 (2015–2016)
Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter



Islandsmodellen: Forebygging virker

Strategi:

• Hyppig kartlegging

• Foreldreinvolvering

• Fritidstilbud

Kilde: Helsedepartementet (Heilbrigðisráðuneytið) (2016)









«Om vi gjennomfører en reform uten reaksjoner, 
mener jeg man må forvente økt bruk over tid, og 
med det større problemomfang. Vi vet at negative 
konsekvenser som følge av bruk av rusmidler er 
sosialt skjevfordelt. Økt bruk av narkotika vil ramme 
de som sitter dårligst i det fra før av»

Leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning 
(SERAF), professor Thomas Clausen: 



1. Vi foreldre mister en viktig støtte fra storsamfunnet



1. Vi foreldre mister en viktig støtte fra storsamfunnet

2. Ungdommene våre mister en viktig grunn til å si nei



1. Vi foreldre mister en viktig støtte fra storsamfunnet

2. Ungdommene våre mister gode grunner til å si nei

3. Politiet mister virkemidler for å avdekke rusbruk
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