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DAGLIG LEDER HAR ORDET:

ET AKTIVT ÅR

• Året begynte med at vi hadde samling for verneombud og ledere. Tema: Hva er vernerunde. 

• HVO har hatt vernerunde i alle regionene, prosjektavdeling og Røvere i Recovery.  

• Seks vernerunder.

• Har vært med på regionsamling for ledere i prosjektavdelingen to ganger.

• Har vært med på møter for å få nye lokaler til A-larm Norge.

• Har jobbet med å finne ut av grunnkurser for HMS.

• Har vært med på alle regionsamlinger for ledere.

• Har hatt samtaler med flere av ledere angende diverse saker de har slitt med i regionene.

• Har vært med å få på plass Arbeidsmiljøutvalget (AMU).  

• To møter i Arbeidsutvalget/AMU.

• Kurs jeg har vært med på er:

Opplæring om stoffregister med Arbeidstilsynet

Oppmerksom på selvmordstanker. 

RAPPORT FRA 
HOVEDVERNOMBUD

HVO 2019
Randi Torjussen

Daglig leder
Gerd Jacobsen

2019 går inn som et år preget av høyt aktivitetsnivå i A-larm. Flere frivillige og ansatte som står 
på dag og natt for brukere og pårørende. Et år hvor vi nok en gang tilbyr hjelp til mennesker 
som står i en sårbar posisjon. 

Jeg er stolt og ydmyk når A-larm endelig kan presenterer årsrapporten for 2019 som viser det 
mangfoldet som A-larm bestå av og hvilken forskjell våre frivillige og ansatte faktisk gjør hver 
eneste dag. Til dere vil jeg bare si: Tusen takk.

Erfaring og fag på samme lag er vårt motto. Det gjenspeiler seg i den hjelpen vi utøver hver 
eneste dag og natt. Vi spiller på lag med det offentlige tjenestetilbudet. Når de stenger, så har 
vi folk tilgjengelige for å hjelpe andre med kunnskap, kompetanse og egenerfaring. A-larm er 
en viktig stemme for brukere og pårørende. Vi er der for de som trenger oss. 

Det er heller ikke til å stikke under en stol at organisasjonen har en stram økonomi. Alle våre 
innsamlede midler går til formålet, og vi har liten kapital utenom. Skal vi ha mulighet til å vokse 
og utvikle oss, så vil det være behov for endringer i kapitalen slik at vi har større handlingsrom 
for utvikling av våre tjenestetilbud for brukere og pårørende. 

Hva kan du gjøre for å hjelpe oss? Fortell om oss videre til en venn eller to. Bli medlem hos oss 
og les vår årsrapport. 

Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Erfaring og fag på samme lag kan gjøre en forskjell.  

Gerd Jacobsen 

Daglig leder 
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RAPPORT FRA 
HOVEDVERNOMBUD

DETTE ER 
A-LARM 

Ved bruk av vår unike erfaringskompetanse som bruker og pårørende 
skal vi støtte andre med sin egen recovery, yte bistand til og påvirke 
tjenestene, samt vise at det nytter. 

STYRET A-LARM 2019-20
Pernille Næss (styreleder)  pernille.naess@gmail.com  tlf. 932 19 484

Espen Enoksen     espen.andreas.enoksen@sus.no   tlf. 901 88 195

Frode Dunsæd     frode.dunsaed@blakors.no   tlf. 941 33 479 

Lars Faksvåg     lars@a-larm.no    tlf. 476 11 376 

Anne Marie Støkken    anne.m.stokken@uia.no   tlf. 907 46 099 

Monica Modalen    monica@a-larm.no   tlf. 415 55 144 

Silje Gundersen    siljeg@a-larm.no   tlf. 950 44 659 

DAGLIG LEDER 
Gerd Jacobsen     gerd@a-larm.no   tlf. 916 11 616 



REGION AGDER
Regionleder i Agder er Unni Stålesen. I tillegg er det en 
lavterskelkoordinator samt 13 gruppeledere fordelt på 24 
aktiviteter. Agder har 9 stk. på frivilligkontrakt.  

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:
KRISTIANSAND: Kaffeprat, Caffè latte Praten, Marin 
Recovery, Drop-in pårørende, Tangen på Lørdag, Fotball, 
Foreldregruppe, Aktivitetskarusell, Temakafe og Drop-in. 
SØGNE: Recovery praten, Yoga, Aktivitetskarusell. 
GRIMSTAD: Cafe A-larm, Åpen kveld, Kaffeprat. 
VENNESLA: Kaffeprat. 
MANDAL: Kaffeprat og Aktivitetskarusell. 
KVINESDAL: Kaffeprat. 

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I AGDER 
I 2019 ER 4.612

Øvrige aktiviteter i regionen: 
• Fast besøk hos ARA Kristiansand og Bjorbekk. 
• Faste besøk ved Servicetorget – Kristiansand fengsel. 
• Fast Drop-in fredager - Sørlandet sykehus/psykiatrien SSH,  
  post 4.3
• Agder har i tillegg deltatt på følgende i 2019: Nattvandring 
for Bærekraftsmålene, pårørendeforedrag på DPS Strømme, 
Fagdag i Setesdal – Stand, Frivillighetens dag – stand, 
Julegada i Vennesla – stand. 

REGION ROGALAND/HORDALAND
Regionleder i Rogaland Hordaland er Silje Gundersen. I 
tillegg er det en lavterskelkoordinator, samt 9 gruppeldere 
som leder 9 forskjellige selvhjelps og aktivitetsgrupper. 
Rogaland har i tillegg 4 stk på frivilligkontrakt.

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen: 
STAVANGER: Turgruppe, Kvinnegruppe, Foreldre-
barn gruppe, Pårørendefellesskap, Kreativt verksted, 
Aktivitetskarusell.
BRYNE: Kaffeprat.
HAUGESUND: Kaffeprat.
BERGEN: Kaffeprat.

Vi bidrar med erfaringsbaserte kunnskap der vi har 
anledning. Noen av arrangementene vi har deltatt på er:
 • Innlegg og temaholder på Recovery læringsnettverk,   

   Fylkesmannen i Rogaland
 • Utvikling av nytt kurs, «rask rushjelp», Mestringsenheten 
   Sandnes kommune 
• Undervisning Sosionom, Barnevern og masterstudenter rus 
   psyk, UIS. 
• Servicetorg samt info til insatte ved Rusmestrinsavd, 
  Stavanger fengsel
• Fagdag for beboere ved Veksthuset Rogaland med 
  «Back in the ring Yoga».
• Panel på KORFORś kveldsskole
• Planlegging av konferansen «Overdoser kan forebygges»
• Utvikling av, samt holde kurs ved Jæren Recoverycollege

Vi har i 2019 i Rogaland hatt økt fokus på et sunt arbeidsmiljø, 
samt å kvalitetssikre vårt lavterkseltilbud. Jevnlige 
veiledninger/personalmøter er med og bidrar til åpenhet 
og samhold i personalgruppa. Ellers er arrangementer som 
finner sted utenom de faste lavterkselaktivitetene også godt 
besøkt, være seg 17.mai feiring, jul, og nyttår. Sistnevnte 
aktiviteter er drevet på frivillig basis.

I 2019 har vi flyttet Kaffeprat Bergen inn i egne lokaler i Strandgaten. 
Dette blir base for flere av selvhjelpsgruppene vi har planer 
om å etablere i 2020. 

BESØKSTALL 2019: VI HAR HATT TOTALT 2200 BESØK PÅ 
VÅRE LAVTERSKELTILBUD I 2019. 
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REGION TELEMARK
Regionleder i Telemark er Sondre Otervik. 

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:
SKIEN: SNU grupper, Kvinnegruppe, Kaffeprat, Styrk foreldre 
sammen, Recovery Yoga og Fredagskafe. 
BØ: Kaffeprat og Fredagskafe. 
NOTODDEN: Kvinnegruppe, Kaffeprat, Recovery Yoga og 
Aktivitetskarusell. 
NOME: Kaffeprat. 

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSEKLTILBUDENE I 
TELEMARK I 2019 ER 3278

Øvrige aktiviteter i regionen: 
• Informasjonsmøter – Månedlig – Avrusning STHF. 
• Informasjonsmøter – Kvartalsvis – Borgestadklinikken – Ibsen.
• Informasjonsmøter – Kvartalsvis – Borgestadklinikken. 
• Informasjonsmøter – Halvårlig – Tyreli. 

REGION VESTFOLD/BUSKERUD
Regionleder i Vestfold/Buskerud er Terje Grotle, i tillegg er 
der 6 gruppeledere fordelt på Larvik, Sandefjord, Tønsberg, 
Drammen, Kongsberg og Hallingdal. Det er 5 stk. som har 
frivilligkontrakt, og det er en person som er pårørendekontakt. 

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:
LARVIK: SNU gruppe, kaffeprat og Aktivitetskarusell, der 
SNU-gruppen går veldig bra, mens det er sviktende oppmøte 
på Kaffepraten. 
SANDEFJORD: SNU gruppe, kaffeprat og Fredagskafé. 
Gruppene i Sandefjord er stabile. En jobber med å finne andre 
lokaler for gruppene. 
TØNSBERG: SNU gruppe, kaffeprat og Fredagskafé.  Det 
samarbeides godt med Sidebygningen og Kirkens Bymisjon. 
Gruppene er godt besøkt. 
DRAMMEN: SNU gruppe, kaffeprat og Aktivitetskarusell. 
Besøkstallet i Drammen fortsetter å stige. Det jobbes med 
å finne andre lokaler, da en er i ferd med å vokse ut av de vi 
disponerer i dag. 
KONGSBERG: Kaffeprat. Det er stabilt besøk på kaffepraten. 
HALLINGDAL (GOL): SNU gruppe og Aktivitetskarusell. Begge 
gruppene vokser og går fremover. 

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I 
VESTFOLD/BUSKERUD I 2019 ER 3.631. 

Øvrige aktiviteter i regionen: 
• Fast informasjonsmøter for brukerne på DPS – Larvik.
• Fast informasjonsmøter på Sykehuset i Vestfold avd. for 
rusbehandling «Vestfoldklinikken». På seksjon 1 en gang i 
måneden, på seksjon 2, hver 14 dag, på seksjon 3 en gang i 
kvartalet.  

• Fast informasjonsmøter hver annen måned på Berg fengsel. 
• Fast informasjonsmøter for brukerne på ARA – Drammen.  
• Vært på informasjonsmøte for ansatte i Friomsorgen i Drammen. 

REGION OSLO/AKERSHUS
Regionleder er Tommy Frantzen, i tillegg er der en 
lavterskelkoordinator/gruppeleder samt en gruppeleder. I 
tillegg er det en pårørendekontakt. 

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:
Kaffeprat og Åpen fredag i Oslo.

Det er et nært samarbeid med Grindestua i Asker og det 
jobbes tett sammen med Foreningen Medvandrerne der de 
har hatt med brukere på motivasjonstur til Steigen. 

Vi ser at det arbeidet vi har lagt ned i regionen begynner å 
bære frukter. Flere instanser tar kontakt med oss og pågangen 
til samarbeidspartnere øker. Vi ser et økende behov for flere 
aktiviteter og har et ønske om å starte opp en aktivitetskarusell 
på mandager. Fristene på frivillighetsmidlene i alle bydelene 
kommer på løpende bånd utover nyåret og har fokus på å 
søke om midler til aktivitetstilbudene her. Er i kontakt med noe 
som heter Vega-scene som er et alternativt, kreativt sted som 
har teaterforestillinger og filmfremvisninger. Vi ser at det å dra 
sammen på kino/teater forestillinger har et stort potensiale 
med tanke på opplevd fellesskapsfølelse, og har en lav terskel 
for å tørre å delta. Det at man møter andre, får en opplevelse 
i hverdagen og man får noe å se frem til planter frø og styrker 
muligheten for å delta på våre andre arenaer. Har jobbet 
mye med å få inn frivillige som ønsker å bidra og begynner 
å få ildsjeler som brenner for A-larm og de er sentrale i 
rekrutteringen av nye deltagere, både til lavterskel og mentor 
prosjektet. Samarbeidet vårt med Grindestua i Asker fortsetter, 
og vi jobber tett med Medvandrerne og hadde med brukere 
på deres motivasjonstur til Steigen. Flere av disse deltagerne 
benytter seg av A-larm sine tilbud i de andre regionene. 

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I OSLO I 
2019 ER: 1.290. 



ÅRSRAPPORT FRA 

PROSJEKTAVDELINGEN

A-larm fikk i 2019 støtte til det treårige prosjektet «Samarbeid om ettervern i Bergen og omegn» fra 
Helsedirektoratet. A-larm, Bergen kommune, forskningsinstituttet NORCE og Albatrossen. Prosjektet inkluderer 
aksjonsforskningsbasert følgeforskning, og har en målsetning om å utvikle A-larms likemannstjeneste som 
supplement til det offentlige tjenestetilbudet i Bergen kommune.

A-larm Hordaland holder til i Strandgaten i Bergen. Det er i dag 4 deltakere som får oppfølging av mentorer og 
en gruppeleder i A-Larm Hordaland. Gruppelederen har drevet «Kaffe praten» på det lokale MO-Wergeland i 
ca 2 år. 

Det er i tillegg to personer med egenerfaring som til nå har jobbet timebasert i påvente av gruppeleder jobb og 
mentorstilling. Det er 10 personer som har gjennomført mentorkurset i Hordaland.  

Prosjektkoordinator er Espen Aas

I 2019 ble prosjektet «Brukerstyrt Seng og likemann», finansiert av Helsedirektoratet, oppstartet. Prosjektet er 
et treårig aksjonsforskningsbasert utviklingsprosjekt. A-larm, Blå Kors Loland Behandlingssenter (LBS), Vennesla 
kommune, Grimstad kommune og NORCE, vil gjennom dette tre-årige aksjonsforskningsbaserte prosjektet 
samarbeide om å utvikle/prøve ut et nytt tiltak som kombinerer brukerstyrte seng og likemannsoppfølging som 
supplement i overgang fra behandling på rusinstitusjon til egen bolig i kommunen. 

Rusavhengige som har fullført rusbehandling ved Blå Kors Loland Behandlingssenter (LBS), og som er 
hjemmehørende i  Vennesla og Grimstad kommune. I siste fase av behandlingen innlemmes pasienten (deltakeren) 
i prosjektet og knyttes samtidig opp mot en personlig mentor. Mentoren er selv tidligere rusavhengig, og skal 
i tiden han er mentor ha ukentlig kontakt med deltaker i form av personlige treff og telefon/sms. Deltakeren 
kan være med i prosjektet opptil ni måneder, og i denne perioden benytte seg av brukerstyrt seng ved LBS fire 
ganger i inntil 14 dager pr innleggelse.

Prosjektavdelingen har i 2019 hatt en økning i omsetning, antall ansatte og antall prosjekter. Prosjektavde-
lingen er ikke geografisk avgrenset, fokuset er praksisnært. FoU og kunnskapsformidling på rus og psykisk 
helse-feltet, samarbeid mellom ulike sektorer og/eller tjenester, brukermedvirkning, recovery og kunn-
skapsbasert praksis, samt at alt arbeid utføres under mottoet «erfaring og fag på samme lag».  

1

Prosjektavdelingen ledes av Jan Ivar Ekberg, med god hjelp fra prosjektrådgiver Trond S. Mydland (bi-stilling), 
Jana V. Johansen har ansvar for regnskap, men det er viktig å trekke frem at prosjektavdelingen jobber i tett 
dialog med daglig leder Gerd Jacobsen. 

Hovedaktiviteten til prosjektavdelingen er knyttet til A-larm sin likemannstjeneste. Likemannstjenesten er et 
resultat av over 10 år med langsiktig og målrettet arbeid, og som vi nå virkelig begynner å kunne dokumentere 
betydningen av for både mentorer og deltakere i likemannstjenesten. Det vil nå bli gitt en kort rapportering fra de 
ulike prosjektsamarbeidene i Prosjektavdelingen.  Jan Ivar Ekberg har som prosjektleder i de ulike prosjektene et 
ansvar for å sikre at driften og A-larm sine interesser. 

DISSE PROSJEKTSAMARBEIDENE JOBBER MED LIKEMANNSTJENESTEN TIL A-LARM:

2
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Ved nyttår var det 6 mentorer tilknyttet prosjektet, fordelt på 9 deltakere. Det har i tillegg vært 3 personer som av 
ulike årsaker har valgt å gå ut av prosjektet siden oppstarten våren 2019. Totalt har det vært åtte innleggelser på 
brukerstyrt seng fordelt på tre deltakere.

Samtlige 9 deltakere som pr.31.12.19 var i prosjektet, har jobb og/eller aktiviteter å gå til de fleste ukedager, og 
alle har regelmessig og god kontakt med sin mentor, - en kontakt som loggføres ukentlig. Mange av deltakerne 
benytter seg av de forskjellige tilbudene til A-larm, slik som «kaffepraten.» Det rapporteres også om deltakelse i 
Blå Kors gruppe, frivillighetsarbeid, Blå Kors arbeidstrening «Steg for Steg», menighetsdeltakelse, støttearbeid i 
fotballklubb, praksis gjennom NAV, aktiv jobbsøking på eget initiativ, gatefotball o.l. Veldig mye bra aktivitet blant 
deltakerne der ute!

Prosjektkoordinator er Siri Vegusdal

«Samarbeid om ettervern i Søgne og omegn» er et aksjonsforskningsbasert samarbeidsprosjekt, og 
A-larm i 2019 støtte av Helsedirektoratet til å starte dette treårig samarbeidet mellom A-larm, Søgne kommune 
(Kristiansand kommune fra 2020), forskningsinstituttet NORCE og KORFOR. Prosjektsamarbeidet skal utvikle 
en modell hvor likemenn bidrar til økt integrering og deltakelse i det ordinære samfunnslivet, og trygger 
rusavhengige i sårbare overgangsfaser fra institusjon og/eller fengsel til kommunen. 

Prosjektet har 4 deltakere, to kvinner og to menn. En av disse er pårørende. I løpet av 2019 ble oppdraget med 
en deltaker avsluttet ettersom vedkommende ikke benyttet seg av oppfølgingen. 

Man ser ulik utvikling hos deltakere:

• En deltaker har startet på fotball i regi av A-larm
• En deltaker trener sammen med sin mentor to ganger per uke 
• En deltaker deltar på aktivitetskarusellen i regi av A-larm en gang per uke
• Ved to anledninger har man benyttet mentor med brukererfaring for samtale/veiledning for deltaker som 
    er pårørende. I etterkant av dette har vedkommende deltatt på selvhjelpsgruppe (Kaffepraten) i regi av A-larm. 
• En deltaker gikk fra å leve i en tilværelse preget av rus og isolasjon til nå å være i arbeidsrettet tiltak 5 dager per 
   uke. Vedkommende planlegger nå å starte skolegang. 

Vinteren 2019 tegnet A-alarm abonnement på treningssenter i Søgne. Dette gjør at våre likemenn kan ta med 
sin deltaker og trene gratis når de ønsker. Etter å ha benyttet seg av dette tilbudet over en periode, sendte en 
deltaker denne SMS til sin likemann: 

«Herregud (Treninssenter-X) e bare d beste som har skjedd meg. Att det va dær dokken ordna abonemang e bare 
heilt fantastisk. Psyken e på topp og eg føle meg bare så i form psykisk og fysisk etter hvert, nei (Treninssenter-X) e 
bare konge! Så du kan hilse hu **** (prosjektkoordinator) og si tusen takk for d har hjolpe meg så sykt mye og komt i 
gang på treninga dær og seff tuuusen tuuusen takk t dg(mentor) åsså ****** for du trødde og trør t og fikk mg i gang 
dær borte for hadde aldri klart d aleina…» 

Prosjektkoordinator for 2019 har vært Astri Alvear og Elisabeth Kleppe, 2020 er Merethe Almås 

prosjektkoordinator

Prosjektet «Samarbeid om ettervern i Oslo» (år 3), et samarbeid med A-senteret i Oslo om å tilby en 
mentorbasert oppfølging til mennesker i sårbare overgangsfaser mellom behandlingslinjene. Prosjektet er 
finansiert av Helsedirektoratet.

Det er en målsetning om at den mentorbaserte oppfølgingen vil styrke muligheten for å lykkes med rehabilitering. 
Vi erfarer blant annet at en mentorbasert tilnærming, gitt som kombinasjon av fag- og erfaringskompetanse, 
hjelper mange til å videreføre jobben de har gjort under behandlingsoppholdet over i sin egen hverdag. En 
strukturert og meningsfull hverdag etter behandlingsoppholdet gir mulighet til å opprettholde kontinuiteten 
i rehabiliteringsprosessen. Målgruppen for prosjektet er voksne som er i behandling for rusproblemer ved 
A-senteret Kirkens Bymisjon i Oslo.

3
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Prosjektet bidrar til arbeid og aktivisering av både deltakere og mentorer. Rekruttering av mentorer har foregått 
i samarbeid med Oslo Velferdsetat, frivillige ideelle organisasjoner i Oslo, selvhjelpsmiljøer som NA/AA og 
gjennom A-larms ansatte/frivillige i Region Oslo/Akershus. Rekruttering av deltakere har foregått gjennom våre 
samarbeidsaktører, A-senteret, Kirkens Bymisjon og Villa Berg.

Totalt 12 deltakere fra gjennom 2019, samt en deltaker aktiv fra 2018. Per dags dato 5 ventende deltakere fra 
A-senteret som vil bli matchet fortløpende med mentor.

Prosjektkoordinator er Linn M Torp

I dette 3-årige prosjekt: «Samarbeid for arbeid og aktivitet i Grimstad og omegn», som er finansiert av 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, vil Grimstad kommune, NAV Grimstad og A-larm samarbeide om å utvikle 
en modell for hvordan A-larms likemannstjeneste kan benyttes som supplement overfor mennesker i sårbare 
overgangsfasene fra institusjon og/eller fengsel til kommunen. Hovedformålet er altså å utvikle en modell 
som kan styrke samfunnsdeltakelse gjennom arbeidstrening og deltakelse i ordinære sosiale aktiviteter for 
målgruppen. Hovedvirkemidlet er å tilby en likemannstjeneste i en periode for å legge til rette for og støtte opp 
om målgruppens arbeidstrening og deltakelse i aktiviteter.

Målgruppe: Voksne rusavhengige som ønsker aktivisering eller deltakelse i arbeidslivet.

Det har vært 3 deltakere fordelt på to mentorer i prosjektet. Og mye av arbeidet har handlet om å forankre 
samarbeidet i Grimstad kommune, samt kommunene som grenser til Grimstad.

Prosjektkoordinator er Linda Omnes

Prosjektet «Helthetlig ettervern i Oslo» hadde oppstart i 2019, hvor hensikten er å utvikle en modell for 
hvordan A-larms likemannstjeneste kan tilbys mennesker i overgangen fra institusjon til egen bolig etter endt 
rusbehandling. Prosjektet er treårig, og vil organiseres som et aksjonsforskningsprosjekt og utviklingen vil skje 
i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE og Oslo Velferdsetat. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet 
og forsker fra NORCE dokumenterer prosjektets utvikling underveis basert på aksjonsforskning som metode. 
Alarm ønsket å styrke sin tilstedeværelse i Oslo og omegn med dette prosjektet. Videre målsetning er at denne 
modellen skal videreutvikles til å representere en nasjonal modell for hvordan frivillig/ideell sektor kan supplere 
offentlig sektor ved bruk av likemannstjenester samt forebygge tilbakefall og drop-out innad målgruppen. 

Det er nå 9 deltakere som er «matchet» til en mentor og fire andre deltakere på vei til å bli «matchet» med 
mento. En deltager har sluttet.

Prosjektkoordinator er Silje Næss

I dette 3 årige prosjektet «Helhetlig ettervern i Mandal» (2017–19) som er finansiert av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, samarbeider førstelinjetjenesten i Mandal kommune avdeling psykisk helse og rus, 
andrelinjetjenesten ved ruspoliklinikken i Mandal, Nav Mandal og A-larm. A-larm tilbyr en fleksibel og tilgjengelig 
mentortjeneste bestående av erfaringsbasert kunnskap. Prosjektet matcher deltakere og mentorer for å oppnå 
gode relasjoner, herunder matching på kjemi og behov. Deltakerne fra målgruppen består av personer som 
ofte har svake ressurser i sitt ordinære sosiale nettverk, og mentorene utgjør derfor et svært viktig element for 
å trygge overganger mellom ulike offentlige behandlingslinjer/tjenesteområder. Erfaring viser at dette er særlig 
sårbare faser. 

Målgruppen for prosjektet er rusmiddelavhengige i rehabilitering over 18 år som ønsker å etablere seg som rusfri 
i samfunnet. Det har vært 12 deltakere som har mottatt  tjenesten i 2019. Pr i dag er det 7 deltakere som mottar 
tjenesten. 

Deltakerne tilbakemelder at de har mottatt god støtte, råd og veiledning, og med hjelp av mentor klarer de i dag 
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å sosialisere seg mer, de benytter i større grad andre tilbud som finnes, de har skapt seg et nytt nettverk og få 
hjelp av andre selvhjelpsgrupper som mentor introduserer dem for. 

Et eksempel: 

Mentor har vært en god støtte for nedtrapping på medikamenter. Vært med på hele prosessen med nedtrapping 
hjemme og siste rest på avgiftningen. Deltaker er i dag medikamentfri og har det veldig fint.  

Prosjektkoordinator er Elisabeth Kleppe

 
Søgne kommune, A-Iarm, Agderforskning og Søgne handelsforening har inngått en samarbeidsavtale for å 
gjennomføre et prosjekt kalt «Mulighetshuset Kuben». Prosjektet er finansiert gjennom Fylkesmannen, og 
har som formål å bidra til rehabilitering og økt livskvalitet for personer som sliter med utfordringer knyttet til 
ROP-relaterte problemer (rus og rus/psykisk lidelse). Mulighetshuset Kuben vil være et «aktivitetshus» hvor 
man ønsker å samle relevant kompetanse, samt videreutvikle både samarbeidsformen og likemannsordningen 
som ble etablert gjennom prosjektet «Samarbeid for fremtiden» i 2013-2015. Prosjektet «Mulighetshuset Kuben» 
er et fireårig prosjekt for å utvikle en varig koordinert tidlig innsats fra frivillig, offentlig og privat sektor overfor 
målgruppen. Sterk grad av brukermedvirkning ligger som et premiss for Mulighetshuset. 

Prosjektet har i 2019 gitt likemannstjenester til totalt 13 deltakere, hvorav 4 er kvinner og 9 er menn. Tre av kvinnene 
er under 25 år. I deltakergruppen har vi en deltaker med pårørendebakgrunn. 

KUBEN-samarbeidet har i tillegg bidratt til at 2 av A-larms mentorer jobber i miljøet på KUBEN. På denne måten 
får brukere og pårørende muligheten til en dialog med en mentor, en rollemodell som selv har egenerfaring fra 
et liv med rus.

Fire av deltakerne er blitt aktive i A-larms fotballag. Disse trener sammen en gang i uken, og spiller i Cup. 
Fotballaget er et rusfritt tilbud som tar sikte på å kombinere fysisk aktivitet med sosial trening. Gjennom fotbal- 
laget, hvor Torkel Christiansen er leder, har deltakerne knyttet bånd i et godt rusfritt nettverk. 

En deltaker har fått innvilget kommunalt startlån og har planer om å kjøpe sin første bolig våren 2020, det er 
faktisk mulig å komme seg inn i det ordinære samfunnet!

Prosjektkoordinator er Lise Borø

«Samarbeid om ettervern i Stavanger og omegn» er et treårige aksjosforskningsbasert prosjekt, finansiert av 
Helsedirektoratet, hvor Stavanger, Sola og Sandnes kommune, KORFOR, Norce og A-larm vil utvikle en modell 
hvor likemenn bidrar til økt integrering og deltakelse i det ordinære samfunnslivet, og trygger rusavhengige i 
sårbare overgangsfaser fra institusjon og/eller fengsel til kommunen.
 
Det har vært 14 deltakere og 9 mentorer totalt med i prosjektet 2019. 4 deltakere har sluttet, 10 er aktivt med i 
prosjektet ved nyttår. Av de 10 som var aktivt med i prosjektet ved nyttår, er det 1 som har fulført døgnbehandling 
i TSB, samt begynt på skole og bor i halvveis hus (m100). 1 Har fulført ettårs etterverns tilbud på No-limitation på 
Bryne.Denne personen jobber nå som både frivillig og lønnet i andre engasjement i A-larm. I tillegg har 5 stk blitt 
introdusert for aktivitetstilbud i og utenfor A-larm som f.eks Viking gatefotball, turgruppe i A-larm og golf som 
terapi. De bruker dette i dag regelmessig med eller uten følge fra sin mentor.

Samtlige av disse 14 har flere ganger blitt tatt med på forskjellige aktiviteter som konserter, teater, kino, 
hockeykamper, solarium, yoga, treningsstudio, fjellturer, svømming og fisking med sine mentorer.   

Fem av mentorene har andre jobber i A-larm, som f.eks koordinator for andre prosjekter, gruppeleder for 
lavterskeltilbud og som avdelingsleder. 3 av mentorene har også fått nye ansettelser andre plasser innenfor 
helse og omsorgstjenester etter oppstart som mentor.

Det inviteres ekstern kompetanse jevnlig på enkelte veiledninger med mentorene i A-larm. 
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Her er noen eksempler på hva som er gjort i 2019:

• Thomas Svendsen – Jobber med oppfølging av rusavhengige som deltar i Stayer studien.
Temaet for veiledning: «Hvordan gi hjelp og følge opp mennesker som er vanskelig å få tak i»
• Sverre Nesvåg – Forskningsleder i Korfor.
Teamet for veiledning: «Hvordan bruke og jobbe med sin egen erfaring på en god måte»
• Espen Enoksen – Daglig leder i Korfor og RPS-teamet.
Teamet for veiledning: «Begrepet avhengighet- et teoretisk perspektiv»
• Helsestasjonen i Stavanger kommune var på mentorveiledning og hadde opplæring i Naloxone nesespray, 
samt hjerte- og lungeredning.
• Bypresten fra Kirkens Bymisjon. 
Temaet for veiledningen: «Den vanskelige samtalen - Hvordan tilnærme seg mennesker som har veldig vanskelige 
livssituasjoner»

Prosjektkoordinator er Aleksander Skaalevik

Prosjektet «Samarbeid for arbeid og aktivitet – Koordinert innsats mellom offentlige, frivillige og private 
aktører», er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og retter seg mot et allerede etablert samarbeid 
mellom offentlig, frivillig og privat sektor. Prosjektet søker å forsterke og utvide dette samarbeidet til målgrupper 
knyttet til rusmiddelavhengighet. Målsettingen er å øke målgruppens mulighet til styrket livskvalitet gjennom 
aktivitet og arbeid. 

Prosjektet har 4 deltakere, to kvinner og to menn. En av disse er pårørende. I løpet av 2019 sluttet en deltaker 
ettersom vedkommende ikke benyttet seg av oppfølgingen. 

Man ser ulik utvikling hos deltakere:

• En deltaker har startet på fotball i regi av A-larm
• En deltaker trener sammen med sin mentor to ganger per uke 
• En deltaker deltar på aktivitetskarusellen i regi av A-larm en gang per uke
• Ved to anledninger har man benyttet mentor med brukererfaring for samtale/veiledning for deltaker som 
   er pårørende. I etterkant av dette har vedkommende deltatt på selvhjelpsgruppe (Kaffepraten) i regi av A-larm. 
• En deltaker gikk fra å leve i en tilværelse preget av rus og isolasjon til nå å være i arbeidsrettet tiltak 5 dager per 
  uke. Vedkommende planlegger nå å starte skolegang. 

Prosjektkoordinator er Elisabeth Kleppe

«Likemannstjenesten i Grimstad» er et prosjekt i samarbeid mellom Grimstad kommune, Nav Grimstad og 
A-larm. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen. Målsetningen er å hjelpe mennesker med rusutfordringer til å 
komme seg i arbeid eller aktivitet i det ordinære samfunnet. Prosjektet benytter seg av likemannstjenesten som 
supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Det har vært 7 deltakere inne i prosjektet i løpet av 2019. 

Prosjektkoordinator er Anne Marie Koland

Prosjektet «Treningskontakter i Oslo» går over tre år, og er finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet ønsker 
å tilby A-larms Likemannstjeneste som supplement i arbeidet, integrering og fysisk aktivitet. Målet er å øke 
livskvalitet til unge personer (18-30 år) m/u minoritetsbakgrunn ved å sette fokus på livsmestring, tilhørighet 
og fysisk aktivitet. Prosjektet har en varighet på tre år, og er definert som et aksjonsforskningsprosjekt. 
Utviklingen skjer i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE, Korfor og Oslo Velferdsetat. A-larm har også 
startet et samarbeid med Mudo Instituttet avd. Tveita hvor treningsøkter vil bli holdt to dager hver uke for alle 
likemannstjenestene i Oslo. 

Formålet er å utvikle en modell for hvordan frivillig sektor kan bidra som et supplement til offentlig sektor i 
arbeidet med integrering knyttet til mennesker i sårbare overgangsfaser.
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En sentral tilnærming i prosjektet er å konsentrere seg om deltakerens livsmestring, tilhørighet og 
helsefremmende aktiviteter. Det gjelder å se forbi rusen, og heller se hele mennesket. Derfor tilrettelegger vi for 
at deltaker kan skape nye rusfrie nettverk og utvikle seg fysisk, språklig og/eller kreativt. Denne tilnærmingen 
forebygger utenforskap og muliggjør deltakelse i samlingsarenaer mellom personer med minoritetsbakgrunn 
og majoritetsbakgrunn. 

Det er 3 deltakere som får oppfølging av hver sin mentor i prosjektet, og det er ansatt en gruppeleder som 
har ansvar for faste treningsaktiviteter hver uke. Det har tatt tid å bli kjent med konteksten unge personer med 
minoritetsbakgrunn og majoritetsbakgrunn. Dette er en målgruppe A-larm frem til nå har hatt vanskelig for å 
komme i kontakt med, men som vi nå erfarer at virkelig trenger de tilbudene som A-larm kan tilby.

Prosjektkoordinator er Ingvild Kallevik

Mentorene/Likemennene i Grenland har sammen med Likemannskoordinator Renate Stenstrøm, rådgiver 
Erik Torjussen og regionleder Sondre Otervik gjort en svært god jobb i 2019 for å sikre videre drift i 2020. 

A-larm, NAV, Borgestadklinikken, Sykehuset Telemark og de seks Grenlandskommunene.

I 2019 har det vært totalt 22 aktive deltagere. På det meste var 16 deltagere som var aktive samtidig, i desember 
var tallet nede i 11.

I mai ble det gjort en kartlegging over hvor mange deltagere som var i jobb, arbeidstiltak eller skole. Per 1. mai 
var det 13 deltagere som var aktive. Av disse 13 var det 10 som var enten i arbeidstiltak, ordinær jobb eller skole.

Flere av deltagerne har benyttet seg av selvhjelpsgrupper i A-larm, og har også deltatt på andre aktiviteter i vår 
regi – for eks. Julebord og aktivitetskarusell.

Rusfritt nettverk har stått som mål for tjenesten for mange av deltagerne, likemennene har hatt med seg 
deltagere på A-larm, ulike fritidsaktiviteter, trening, ut å spise, kino, båtturer og har også bedt deltagere hjem for 
å inkludere dem i den normale hverdagen likemann selv har fått. 

Deltager sier følgende om å ha likemann:
“Likemann er et must!”

Flere sier at det å ha likemann motiverer dem til å fortsette å være rusfri, og at det er godt å ha en som forstår 
hva de går gjennom. De sier de har kommet seg mer ut, i stedet for å isolere seg. Mange har klart seg godt etter 
oppstart med likemann, og har hatt stor utvikling gjennom året. 

En deltager sier for eksempel dette om å ha likemann:
“Jeg føler jeg at det har styrket min selvtillit i forhold til å klare meg alene, klare å være meg, og å være mer fornøyd 
med å være meg selv”.

Denne deltageren har fått større selvtillit, og klarer å stå opp for seg selv og ta bedre valg fordi hun tror på seg 
selv mer enn før. Dette fordi hun har møtt en som var der hun er, og har fått håp om at det er mulig å endre livet sitt.

Hva har vært viktig for deltagerne:

Deltagerne forteller at tilgjengeligheten til likemann har vært viktig for dem. Det at de har en å kontakte uansett 
klokkeslett og ukedag, er betydningsfullt.

• “Det har vært noe av det viktigste og beste med å ha likemann. Vi har hatt mye kontakt på telefon på kveldstid, 
   det har vært viktig”.
• “Det har vært en trygghet å vite at jeg kan ta kontakt når som helst”.
• “For eksempel i mitt tilfelle har det vært helt krise noen ganger i helger, og da å få et svar tidlig lørdag morgen 
   som roer meg ned og kanskje får meg til å tenke annerledes/bedre har betydd mye. Det føles som en trygghet, 
   jeg føler at jeg ikke er redd for å kontakte min likemann fordi det er så enkelt å gjøre det. De jobber ikke til  
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   spesielle tider, og jeg trenger ingen avtale hvis jeg bare har et spørsmål eller trenger noen beroligende ord. Det 
   er ikke det samme med en ruskonsulent”.

Deltagerne trekker også frem betydningen av å ha en som er likesinnet:
• “Det å ha noen å prate med om alt. En som forstår og har erfaring. Og det at jeg har noen å kontakte på kveldstid 
    og i helger”.
• “Trygghet og motivasjon. Og det å ha noen å spørre om råd, som vet hva de snakker om”. 
• “I mitt tilfelle (håper alle er like bra som min likemann) er det at jeg har en å prate med om alt, som jeg har 
   respekt for, og som vet hva det handler om. Jeg har virkelig ikke mange jeg føler jeg kan snakke med etter 
   at jeg blir rusfri”.

Prosjektkoordinator er Renate Stenstrøm

 2019 har vært et spennende år for prosjektet «A-larms Ungdomstjeneste», som er finansiert av Helsedirektoratet. 
Prosjektet er et samarbeid mellom A-larm, NORCE og Kristiansand kommune, og var i utgangspunktet tre-
årig, men pga. en litt treg oppstart har prosjektet nå fått innvilget et fjerde år. Prosjektet skal ved hjelp av 
aksjonsforskning og medforskning utvikle en ungdomstjeneste i A- larm, for å styrke fokus på forebygging og 
tidlig intervensjon, og bidra til å utvikle en nasjonal modell for hvordan offentlig og frivillig sektor kan samarbeide 
knyttet til utsatt ungdom.  

Ungdomstjenesten har ukentlig mellom 5-10 unge som møter fast. Det er blitt en stabil gruppe hvor de unge 
trives, og deltar i aktivitetene. Det er i dag flere av deltagerne med flerkulturell bakgrunn. Dette er spennende og 
gir oss noen spennende utfordringer, som kultur, mat og samarbeid med foresatte. Vi ønsker en flott blanding av 
ungdommer fra alle kulturer, religioner og kjønn. Ungdomstjenesten har bidratt med «spinn Off» til «Caffè Latte 
Praten», ungdomsmentor, praksiselever fra VG1, midler og «goodwill» fra BURIA, og fokus på ungdom/unge 
voksne.

Det er to gruppeledere, som er utrolig dyktige og samarbeider godt. En gruppeleder har gått videre til et nytt 
prosjekt i A-larm. 

Prosjektkoordinator er Unni Stålesen

Prosjektet «Foreldre og barn gruppen Agder og Rogaland»  er tre-årig prosjekt finansiert av Helsedirektoratet, 
og skal bidra til å bedre mulighetene for at flere barn og foreldre skal få delta på viktige sosiale arenaer, som 
ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Rogaland
Det er 54 barn og foreldre som har brukt tilbudet i Rogaland i 2019. Aktiviteten er åpen hver torsdag og annenhver 
mandag slik at de foreldrene som jobber også kan benytte seg av tilbudet. På aktivitetene lages det mat og det 
fokuseres på ulike temaer. Det er ansatt en prosjektkoordinator i 50% stilling, som jobber tett med regionleder i 
A-larm Rogaland. Det jobbes nå med å planlegge sommertur sammen med foreldrene i Rogaland.

Prosjektkoordinator i Rogaland er Stine Sæverud

Agder 
Månedsaktiviteten har i gjennomsnitt hatt med seg 6 barn og 5 voksne. Ukesaktiviteten er nå oppe i et stabilt 
antall på 6 brukere, og to av dem har hatt med hver sin baby på samlingen.

Prosjektkoordinator i Agder er Anne Marie Koland 
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«A-larms nettbaserte kostholdskurs» er treårig prosjekt finansiert av Helsedirektoratet hvor hensikten er å 
utvikle et kostholdskurs for hvordan frivillig sektor kan bidra i arbeidet med å øke kunnskapen og kompetansen 
knyttet til ernæring og kosthold blant brukere og pårørende på rus og psykisk helsefeltet. 

Første året er brukt på å utvikle et 12 ukers nettbasert kurs. Det er også utviklet mindre kurspakker som passer 
for institusjoner og fagdager for pasienter, brukere, pårørende og fagpersoner på feltet. 

Prosjektkoordinator er Mari Røsland

Prosjektet «Reintegration Through Sport (RTS)» som er finansiert av Erasmus+, er et internasjonalt utviklings-
prosjekt hvor det deltar ulike aktører fra Hellas, Spania og Norge. Hensikten er å utvikle en modell for hvordan 
man kan bruke naturen til å trene på sosiale ferdigheter. Prosjektet har gått over 2 år, det er Kethea fra Hellas som 
er prosjektleder og A-larm er invitert inn som partner i samarbeidet. 

Prosjektkoordinator er Jan Ivar Ekberg
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ET BEDRE LIV 
Prosjekt finansiert gjennom Extra (DAM) stiftelsen. 

Det har vært gjennomført 22 temadager – fordelt på 10 fylker i fire helseregioner, med til sammen 684 deltakere. 
Stikkord for undervisningen er kunnskap og informasjon om overordnede tema som: Recovery, selvhjelp, like-
personarbeid, pårørendeinvolvering, rettigheter og pakkeforløp. 

Prosjektkleder: Tommy Sjåfjell

TRENINGSKONTAKTPROSJEKTET
Prosjekt finansiert gjennom Helsedirektoratet.

Det er avholdt ett kurs i Kristiansand 31 til 02 mai og 14 til 16 juni, 35 timer. Det var 15 deltagere som fullførte kurset 
og ble autoriserte treningskontakter, blant disse var 5 fra «Røvere i Recovery».

21. og 22. januar er det avholdt møte med Kristiansand Kommune (Søgne) for å orientere om prosjektet.
27. og 28. januar ble gründer av treningskontaktkonseptet besøkt i Førde for gjennomgang av forskningsrapporter 
og veiledning av Pål Berger og Victoria Erga.
2. februar hadde vi forelesning om konseptet på KORFOR
12. februar forelesning VID Sandnes om konseptet.
28. februar orientering om konseptet fylkesmannen i Rogaland.
8. mars orientering om konseptet for frivillige organisasjoner i Rogaland.
11. mars orientering om konseptet på Høyskolen Stord/Haugesund.
16. april forelesing om konseptet ved UIS.
26. april orientering om konseptet på behandlingsplasser i Haugesund/Karmøy, inklusive Karmsund ABR.
5. september orientering om konseptet ved Velferdsetaten.
17. september orientering til KS ved Læringsnettverk i Trondheim.
25. september forelesning på Jæren Recovery College.

Selve kurset har fått en svært god tilbakemelding fra deltagere. Kursopplegget til Treningskontaktkurset er så 

ØVRIGE PROSJEKTER



bra at det som vil være utfordring er å kontinuerlig justere dette opp med ny forskning som kommer fra Helsedi-
rektoratet, NTHI og lignede. Fysisk aktivitet blir mer og mer anerkjent som en svært effektiv behandling mot en 
rekke psykiske lidelser, og for mennesker med rusproblemer.

Kurset er veldig krevende, med mye logistikk da kurset inneholder både teori og praksis, og mye forarbeide med 
lokalleie for både kurs og trening.

Vi har også oppdaget viktigheten av å kjenne kommunene, svært godt, der hvor kursene skal holdes for å få 
maksimalt utbytte av kursene. Vi har til nå primært hatt mennesker som ønsker å bli treningskontakter som del-
tagere, og dermed har kommunene ikke hatt den nødvendige kunnskap om prosjektet.

Vi har brukt store deler av høsten til å gjennomgå erfaringer for å lære av de kursene vi har holdt, og hva som har 
vært sterke og svake sider med konseptet så langt. Forskning fra tidligere treningskontakt kurs avholdt av Helse 
Førde, Norges Idrettsforbund og Trøndelag er gjennomgått.

Vi besluttet derfor i oktober 2019 å legge neste kurs til et nytt sted, samt å jobbe inn kursene mot kommuner på 
en bedre måte, da vi har lært, og forskning viser, at dette er et helt essensielt punkt. 

I november 2019 tok vi kontakt med Recoverybasen i Helse Fonna, som er en sammenslutning av helse Fonna, 
FOSRAM (forskning), Haugesund, Karmøy og andre kommuner i dette området. Kontaktperson er Bent Netland.

Vi hadde møter med Recoverybasen, og invitasjon til kurset gikk gjennom dem denne gangen. Det gir konseptet 
en lokal forankring.

Det ble tatt kontakt med nøkkelpersoner i kommuner, og det ble tatt kontakt med behandlingssteder og andre 
aktuelle i området. Flere av disse hadde vi allerede vært i kontakt med tidligere, slik at treningskontakt konseptet 
var ikke ukjent for dem.

Kurset ble fremmet på KS sitt læringsnettverk som var i Haugesund 9. desember.

Helse Fonna la også ut kurset som arrangement på Facebook.

Det er opprettet egen Facebookside, "Recovery Treningskontakt", som profilerer trening, fysisk aktivitet og 
Treningskontaktkonseptet.

I løpet av 2019 har vi også skiftet prosjekt koordinator. Victoria Erga er gått i svangerskaps permisjon, og Judi 
Fong har overtatt hennes stilling.

Pål Berger er foredragsholder og kursleder innen forskning og recovery på kursene.

RØVERE I RECOVERY
Prosjekt finansiert gjennom Helsedirektoratet.

2019 har vært et svært godt år for røvergruppa. De opprinnelige 5 rø-
verne var fremdeles med oss ved årsskiftet.  Aktivitetene har vært for-
delt mellom det vi kaller adrenalinterapi og arbeidsterapi, men fra au-
gust har adrenalinterapien blitt tonet ned til fordel for arbeidsterapien. 
Vi har en skute som skal sjøsettes, og ved å velge de mest omsten-
delige løsningene (ut fra en idé om at prosessen er det viktigste – og 
kvaliteten på arbeidet skal være etter beste evne), har vi ingen garanti-
er for sjøsetting denne våren! Det kan vi leve med, all den tid Det Store 
Eventyret har blitt forskjøvet til våren 2021. Dette skyldes primært at 
3 av 5 røvere har fått forlenget ND i løpet av perioden. Rusmestring 
kan være en omstendelig prosess, og noen har hatt større problemer 
enn andre. 2 av røverne har hatt alvorlige tilbakefall denne sommeren, 
men har heldigvis vært tilbake og på plass siden tidlig i høst. Dette til 
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tross – har det skjedd imponerende gode prosesser både på det individuelle og det sosiale plan i gruppa. En 
følelse jeg deler med vår viktigste samarbeidspartner – Friomsorgen. Et samarbeid som for øvrig går på skinner! 

Ved inngangen til 2019 hadde vi et tilbud på 2 dager i uken. Ved utgangen hadde dette økt til 4.I samme peri-
ode hadde antall årsverk knyttet til prosjektet økt fra 1 til 1 ½.  Hele den opprinnelige stammen har fullført alle 
A-skolens tre moduler i løpet av året, og flere av disse kursene har vi tatt som helgeaktivitet i andre regioner, for 
å bidra til gode nettverk og positive opplevelser. I januar hadde vi også kurs i agility for hund og halve gruppa 
gjennomførte også treningskontaktkurs i regi av A-larm to helger i løpet av våren. I februar tilbrakte vi en liten uke 
på Hovden med fokus på vinteraktiviteter, og samme måned hadde Fædrelandsvennens helgemagasin en stor 
reportasje om prosjektet. Det samme hadde for øvrig også ROP-nytt.    

I mai tilbrakte vi en liten uke i Oslo, på dannelsesreise til Fram-museet og Sjøfartsmuseet, men også for å delta i 
trappeløpet i Holmenkollen og for å oppleve Fangene på Fortet. 

Da sommeren nærmet seg hadde vi en rekke dagsturer med SS AMUNDSEN, og i sommer var vi to uker på 
seiltur langs kysten og opp Telemarkskanalen, i tillegg til at vi lå til kai ved Rådhusbrygga i Arendal og deltok 
aktivt både i debatter og gjennom å markedsføre oss selv gjennom hele Arendalsuka. Vi var også til stede på 
trebåtfestivalen i Risør. Ved noen anledninger har en mindre gruppe også besøkt andre gaffelriggentusiaster i 
Vestfold og i Oslo, for å skaffe utstyr, tilegne oss kompetanse og bygge nettverk. Denne høsten har vi også hatt 
et tett samarbeid med Bragdøya kystlag i anledning av at vi selv har bygget egen mast til SS NANSEN. Vi har ved 
en rekke anledninger fått mulighet til å presentere prosjektet, vi har deltatt på konferanser, holdt egen works-
hop, og presentert Hardcore Recovery ved flere anledninger både på UiA og andre fora. Det vil ikke være noen 
overdrivelse å si at vi er å betrakte som en av mange ulike premissleverandører på recovery-feltet, all den tid vi 
er alene på landsbasis om å levere et produkt som innebærer en helhetstenking knyttet til rus/kriminalitet og 
straffegjennomføring i frihet. For dette arbeidet har vi sågar mottatt en pris fra fylkesmannen, som også har ført 
til at vi i dag har et samarbeid om brukermedvirkning knyttet til tilsyn i Fylkesmannens regi.

Prosjektkleder: Lars Faksvåg

PÅRØRENDEPROSJEKT – MATGLEDE
Prosjekt finansiert gjennom Helsedirektoratet. 

Primære målgruppe er pårørende innen rus og psykisk helse.

Vi har hatt telefonkontakt med pårørende fra hele landet: Notodden, Kvinesdal, Kristiansand, Grimstad, Skien, 
Drammen, Porsgrunn, Longva, Bærum, Lillesand, Straume, Bjorbekk, Tromsø, Møre og Romsdal, Oppdal, 
Belgia, Moss, Tønsberg, Evje.



Temaer de tok opp var bl.a: Mor, bekymret for ungdom, gutt. Pårørende som fikk 2 avslag, om behandling til seg 
selv. Spørsmål om Kurs for pårørende, ønsker om Drop-in samtale med en pårørende Likeperson. Bekymret for 
datter, 18 år. Har en 15 åring som har utfordringer med rus. Voksen søster, osv.

Prosjektmidler knyttet til pårørende ga mulighet for å ansette pårørendekontakter i 10% stilling i fem regioner:
Agder, Rogaland/Hordaland, Telemark, Vestfold/Buskerud, Oslo/Akershus.
Brosjyrer ble trykt opp, med telefonnummer til pårørendekontakter i hver region.

Ansettelse, Pårørendekontakt i Agder (01.03.19)
Ansettelse, Pårørendekontakt i Rogaland (01.05.19)
Ansettelse, Pårørendekontakt i Telemark (01.04.19)
Ansettelse, Pårørendekontakt i Vestfold/Buskerud (01.04.19)
Ansettelse, Pårørendekontakt i Oslo/Akershus (01.04.19)

Pårørendekontaktene har hatt telefonkontakt, Drop-in samtaler, Pårørendemøter og Mestringsmøter med tema.

Pårørendeprosjektet har gjennomført Pårørende fellesskap/møter i 4 Regioner, mange av pårørende deltagerne 
er 50 år eller eldre.
I noen regioner har de satset mye på mat og matglede, gruppen har samarbeidet om å lage mat og hyggelige 
måltider. I andre regioner har pårørende sagt at det ikke er så viktig med maten, men at det er veldig viktig å få 
tid til å prate om hvordan de har det og det er viktig å møte andre i liknende situasjon.

I alle gruppene er det fokus på hvordan de har det som pårørende og hvordan de kan ta best vare på seg selv 
og få en best mulig hverdag.

Dette har vært bakgrunnen for at vi har utviklet konseptet «Mestringsmøter», der blir det innledet med et aktuelt 
tema, med samtale og refleksjon i etterkant. Opplæring og veiledning blir gitt til Pårørendekontaktene/ gruppe-
lederne.

Pårørendekontaktene i regionen har brukt tid på å markedsføre tilbudet for pårørende, de har hatt kontakt med 
kommuner, veiledningssentre, mestrings læringssenter, recovery college, dps o.l.

Pårørendekontaktene har hatt innlegg, foredrag og samarbeidsmøter, for å øke forståelsen for pårørendes rettig-
heter og situasjon om hva som kan gi håp og en bedre hverdag.

Med på temaet ensomhet og alder, har ført til at A-larm har innledet et samarbeid med et omsorgssenter om å 
utvikle tilbud for eldre og pårørende som er berørt av rusproblematikk.

Prosjektkleder: Inger Lise Solberg

Agder           41      246 (90% K, 10%M)                195   8

Rogaland/ Hordaland          9            52   24  20

Telemark          35            81   35  30

Oslo/Akershus           6             8   8   6

Vestfold/ Buskerud          5             12   9  50

TOTALT         96          399  271  114

10 SMS,
 20 Messenger 

Regioner
10 % st. som pårørendekontakt

Antall pårørende-
samlinger

Antall deltagere Deltagere med 
alder over 50+

Telefonkontakt/
Sms, messenger
Individuelle møter
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10 SMS,
 20 Messenger 

FYLL DAGENE
Prosjektfinansiert gjennom Helsedirektoratet. 

 «Fyll dagene»-prosjektet har satt seg som mål å vise tilbud som finnes innen ulike aktiviteter, og koordinere 
disse. I 2019 ble messen avholdt i tre av de største byene, noe som ble svært vellykket. Alle vil ha messe i 2020.

Det er nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe.

Det er laget tre nettsider (Oslo, Stavanger, Bergen) hvor aktivitetstilbud (mellom 80 og 100 i hver by) er kartlagt 
og orientert om.

Kristiansand, Trondheim og muligens Tromsø er aktuelle i 2020, med potensiale for flere.

De fleste messene vil konsentrere seg om en uke i oktober for å få maksimal oppmerksomhet. Vi utarbeider 
felles logo.

Flere tusen brukere, politikere, pårørende og fagfolk har besøkt messene, og fått orientering om aktivitetstilbud.

Det har blitt øket samarbeide mellom frivillige og humanitære organisasjoner, som har blitt kjent med hver-
andre på messene. (A-larm, Gatefotball, selvhjelpsgrupper, turistforeningen, Røde Kors, Kirkens sosialtjeneste, 
Albatross og lignende).

Vi som så langt er partnere i dette; A-larm (som har koordinatorrollen ved Pål Berger), Stavanger (sør Rogaland) 
og Bergen, er godt fornøyd med messene og det nettverket vi nå bygger opp rundt om i landet.

KS har også delvis vært en part, og ønsker seg sterkere med i 2020. Helsedirektoratet er også orientert om 
prosjektet.

Prosjektkledere: Gerd Jacobsen og Pål Berger
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A-LARM SKOLEN

A-larmskolen er en egen liten skole i A-larm. Den er til for våre deltakere i de ulike aktivitetene og prosjektene, 
for våre egne ansatte, og som skreddersydde tilbud til eksterne parter. Som en hovedoverskrift over kursene i 
A-larmskolen står livsmestring – motivasjon - utrustning til selve livet, til mer skolegang og til arbeidsliv.

A-larmskolens lærere er ansatte i A-larm. Noen har akademisk/pedagogisk kompetanse og bakgrunn, andre 
har selv gått i livets skole, har egenerfaring innen rus, og har utviklet svært god samtale- og undervisnings 
kompetanse for mindre grupper.

Behovet for økt aktivitet, flere kurser, flere lærere i A-larmskolen har økt i takt med A-larms generelle aktivitets-
økning. Fra juli 2019 gikk derfor A-larmskolen inn i en noe ny fase, ved at det ble opprettet en 50 % stilling som 
skal dekke administrasjon, drift og videreutvikling av skolen. Stillingen ble fylt internt. 

Bedre hverdag         4      Kristiansand    10
          Stavanger   10
          Skien    11
          Vennesla   11 

Brukerrepresentasjon              2      Kristiansand   7
                       Vennesla   10

Mentorkurs         5      Tønsberg   9
          Stavanger   9
          Oslo    18
          Bergen   10
          Kristiansand   12

TOTALT         11             117

Kurs Antall kurs Kurssteder Antall deltakere

Øvrige hendelser i 2019:

• A-larmskolen har inngått avtale om undervisning og veiledning av erfaringskonsulenter i Vennesla Kommune. 
Dette er gjort mulig gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet. 

• A-larm er tatt opp som medlem i studieforbundet SOLIDARITET. Dette betyr at vi er berettiget til noe 
økonomisk støtte pr. kurs.

• A-larmskolen har planer om utvikling av nye kurs. Vi ser at det er flere emner som er meget aktuelle og 
viktige for våre grupper av deltakere, eksempelvis kan nevnes: Kurs for pårørende – håndtering av privatøkonomi – 
helse/aktivitet – kurs for A-larms gruppeledere. 



• A-larm fotball 

• Erfaringsveiledning

• Praxsis sør

• Kuben-samarbeidet 

• Avtale med Barnevernet – Likemannstjeneste 

SAMARBEIDSMØTER, KONFERANSER, OPPFØLGING:
• Møte på ARA Samarbeid om pårørendekurs 

• Åpent forum: Pårørende i Rogaland. Tema: Medavhengighet

• Åpent forum: Pårørende i Agder. Tema: Ensomhet

• Besøk i Skien info ang. pårørendeprosjektet

• Besøk i Oslo

• Besøk i Tønsberg

• Frokostmøte Pårørendealliansen  

• Møte på UiA (utsatt) studenter/matglede

• Bestilling av brosjyrer pårørendes rettigheter

• Flere søknader ble skrevet og sendt om støtte til Pårørendearbeidet. 

• Henvendelse til Tangen videregående

• Safe talk kurs, snakk om selvmord

• Inspirasjon/samarbeidsamling, Helsedir. Eldre og eller aleneboende.

• Innspillmøte, Pårørendestrategi, Helsedep.

• Regionsamling presentasjon pårørende kontakter

• Innspillmøte med pårørende kontaktene om Likepersontjeneste for pårørende, 

• Regionsamlinger

• Skriftlig innspill Pårørendestrategi.

• Telefon kontakt, Pårørende Bergen

• Pårørendefellesskap, Agder - kino

• Samling for pårørendekontaktene i Skien 

• Telefonkontakt, Pårørende Bergen

• Henvendelse fra Ruskonsulentene i Sandnes

• Arendalsuka

• Samling med pårørendekontaktene i Skien

• Nasjonal Pårørendedag

• UIA- Frivillig/Offentlig samarbeid

• Pårørendekonferanse Sandnes 

• Samling med pårørendekontaktene i Skien

• Pårørendekonferanse i Sandnes

• Anti Stigma Konferanse

• Fagdag i Setesdal

• Innspillsmøte Kristiansand Kommune

• Samarbeidsmøte Loland

• Fagseminar Pårørendealliansen

• Pårørendemøte Trond og Bente Birkeland 

ØVRIGE AKTIVITETER
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FORSKNING (Begge forskningsprosjektene er knyttet til KORFOR) 
• Forskningsprosjekt – Torgeir Gilje Lid – Alkohol – Tommy Sjåfjell.
• Forskningsprosjekt – Ole Næss – Alkohol – Tommy Sjåfjell. 

A-LARM I MEDIA
• Innlegg – Tommy Sjåfjell – Hva vet pasienter og ansatte om pakkeforløp?
• Podcast  BAR – Tommy Sjåfjell – Om prosjektet « et bedre liv»
• Bokkapittel i Vernepleieboken – Tommy Sjåfjell – erfaringskunnskap. 
• Innlegg – Tommy Sjåfjell – Hvem har ansvaret når lovpålagte helsetjenester ikke er der?
• Flere nyhetssaker – Tommy Sjåfjell – om problematikken døgn/poliklinikk.
• Blogg – Borgestadklinikken – Tommy Sjåfjell. 
• Bokkapittel: «Erfaring og fag på samme lag. Aksjonsforskningsbasert utvikling av rus- og 
   psykiske helsetjenester» – Trond Mydland og Jan Ivar Ekberg.

REPRESENTASJON/DELTAKELSE/FOREDRAGSHOLDERE
• Innlegg om myndiggjøring på DPS konferanse – Vestfold – Tommy Sjåfjell
• Innlegg om likeverdige helsetjeneste på Rusforum Innlandet – Hedmark – Tommy Sjåfjell
• Innlegg om likeverdige helsetjenester Fagrådet – Oslo – Tommy Sjåfjell.
• Vernepleierkonferansen 2019 – Akershus – Tommy Sjåfjell.
• Setesdalsdagen 2019 – Agder – Tommy Sjåfjell.
• Lederkonferanse – TSB – Asker – Tommy Sjåfjell. 
• Akutte Tjenester – TSB – Oslo – Tommy Sjåfjell. 
• Tommy Sjåfjell har i løpet av 2019 hatt totalt 30 innlegg, for til sammen 2700 deltakere utenfor prosjektet 
   «Et bedre liv».  Tema som har gått igjen i 2019 er: Pakkeforløp, likeverdige helsetjenester, tvang, rus og 
   somatikk, selvhjelp, brukermedvirkning, Recovery, utenforskap, likepersonarbeid og forskning. 
• Pakkeforløp for bla Sørlandets Sykehus – Erik Torjussen
• Brukermedvirkning i forskning – NK-ROP – Erik Torjussen. 
• 2 stk foredrag i Odd Fellow om rus blant voksne – Erik Torjussen
• Undervisning på Fagskolen + informasjon om A-larm – Erik Torjussen. 
• Innlegg på Alor (Akan) om rus i arbeidslivet og min historie. – Erik Torjussen. 
• Intern undervisning i A-larm om brukermedvirkning – Erik Torjusen. 
• Innlegg på nordisk konferanse om brukerrepresentasjon i tilsyn – Erik Torjussen. 
• Innlegg for Statens Helsetilsyn og brukermedvirkning i tilsyn – Erik Torjussen. 

BESØKSTALL/ HVOR MANGE FÅR ET TILBUD FRA A-LARM
14.951 besøk på lavterskeltilbud
117 deltakere på kurs i A-larm skolen 
684 deltakere i prosjektet «et bedre liv»
880 pårørende har vært i kontakt med oss
• Likemannstjenesten i A-larm har totalt tilbudt likemannstjenester til over 150 personer i 2019.
  Dette er vi veldig stolte av, 
• Fagrådgiver har vært i kontakt med i overkant av 60 personer (brukere, pårørende og personer ansatt i tjenestene).   
   Flere av disse mange ganger.
• Fagrådgiver har vært i kontakt med 7 kommuner om råd i forbindelse med ansettelser av erfaringskonsulenter.
• Fagrådgiver har hatt 9 oppdrag med oppfølging av brukere med rusproblemer i 2019.

TAKK FOR STØTTEN
• Grimstad kommune – aktivitetsstøtte til foreldre og barn og til lavterskeltilbudet. 
• Kvinesdal kommune – aktivitetsstøtte til kaffepraten. 
• Kristiansand kommune – aktivitetsstøtte til lavterskel  - Agder. 
• Stavanger Kommune – aktivitetsstøtte til lavterskel – Rogaland. 
• Helsedirektoratet
• DAM 
• Helse Sør-øst, Helse Midt, Helse Vest
• Arbeids- og velferdsdirektoratet
• Mandal Kommune
• Fylkesmannen i Agder
• Oslo kommune – Velferdsetaten
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Nav Agder Fylke   Agder   Fremmer rus/pårørende feltet   Ja   Randi

Sørlandet Sykehus  Kristiansand  Min journal-digitalisering     Ja   Randi

Sørlandet Sykehus  Kristiansand   Implementering av pakkeforløpet    Nei   Randi

Sørlandet Sykehus  Kristiansand  Brukerråd KPH      Ja   Randi

Sørlandet Sykehus  Kristiansand  ARA brukerråd      Nei   Randi

SSHF, ABUP   Kristiansand  Oppfølging av pårørende    Ja   Randi

Grimstad Kommune  Grimstad  Representasjon råd og utvalg, Mentorsamarbeid  Ja   Jan Ivar, Unni

Grimstad Kommune  Grimstad  Sosialtjenesten/Frivillige org.    Ja   Unni

Lister Kommunene  Lister   Samarbeidsutvalg     Ja   Jan Ivar, Unni

Jegersberg gård   Kristiansand  Brukerrep      Ja   Geir

UIA    Kristiansand  Sosionomveiledning     Ja   Olav, Reidun

UIA    Grimstad  Forskergruppe psykisk helsearbeid    Ja   Siren

NAV    Lillesand  Brukerutvalg, NAV     Ja   Unni

Kristiansand   Kristiansand  Brukerråd      Ja   Unni

Kristiansand   Kristiansand  Ruspolitsk handlingsplan     Ja   Unni, Inger Lise

Agder Recovery Nettverk Agder         Ja   Lars

Nye Kristiansand  Kristiansand  Overordnet plan for psykisk helse og rus   Ja   Erik

ARA Sørlandets sykehus Byglandsfjord Evalueringen av evalueringen   Ja   Erik

HVA    HVOR   UTFYLLENDE INFO                             PÅGÅENDE       HVEM

BRUKER/PÅRØRENDEREPRESENTASJON AGDER

Brukerutvalg   Stavanger kommune     Ja  Veronika N. Hansen

Brukerutvalg    Rogaland A-senter     Ja  Melinda Rostad

Brukerutvalg    Karmsund ABRB      Ja  Christer Askildsen

Brukerutvalg    ARA      Ja  Charlotte Risøy Fosse

Brukerutvalg    Crux behandling      Ja  Christer Askildsen

Brukerutvalg    NAV fylke      Ja  Pål Berger

Samarbeidsforum    TSB       Ja  Silje Gundersen

Styringsgruppe    Jæren Recovery College     Ja  Pål Berger

Brukerutvalg    Mestringsenheten Sandnes kommune  Ja  Veronika N. Hansen

HVA                HVOR         PÅGÅENDE      HVEM

BRUKER/PÅRØRENDEREPRESENTASJON ROGALAND

Brukerråd    Asker kommune     Ja  Magne Nesheim

Brukerråd Manifestsenteret  Røyken       Ja  Magne Nesheim

Brukerråd Incognito   Oslo       Ja  Øystein Hagland Hansen

Brukerråd Blå Kors   Blå Kors       Ja  Mimmi Amundsen

Brukerråd Valdresklinikken   Valdres       Ja  Thomas Nesland Olsen

Brukerutv. velferdsetaten rusutvalg Oslo       Ja  Eirik Hunæs

ARA – Oslo Universitetssykehus Oslo       Ja Eirik Hunæs

Brukerrådet – klinikk forpsykisk 
helse og avhengighe    

HVA                HVOR         PÅGÅENDE      HVEM

BRUKER/PÅRØRENDEREPRESENTASJON OSLO/AKERSHUS

Oslo Universitetssykehus



Brukerutvalg STHF   Notodden

Brukerutvalg    Notodden kommune

DPS Midt Telemark   Notodden

Brukerutvalg Rusteam   Porsgrunn

NAV     Porsgrunn      Ja  Elin Marie Sukkestad

Brukerutvalg Ressursgruppe Bamble

Ressursgruppe Rusteam  Skien

Brukerutvalg Korus Sør/øst   Skien

Grenlandsprosjektet arb.gruppe Skien       Ja  Renate Stenstrøm

Brukerutvalg Skien kommune Skien

Brukerutvalget STHF   STHF       Ja  Sondre Otervik

Forskningsutvalg STHF   STHF

Br.utv. klinikk for rus og psyk. STHF

Rådmannsutvalg    STHF

KPU psyk. helse og rus   STHF       Ja  Renate Stenstrøm

Fagrådet STHF Rus   STHF       Ja  Renate Stenstrøm

Forum for brukerkompetanse STHF       Ja  Renate Stenstrøm

Styringsgruppe SEP REP   STHF       Ja  Renate Stenstrøm

Blå Kors brukerutvalg
Borgestadklinikken   Skien       Ja  Renate Stenstrøm

Brukerutv. Porsgrunn kommune Porsgrunn      Ja  Renate Stenstrøm

NAV Telemark & Vesfold   Telemark & Vestfold

NAV Skien    Skien

NAV Midt Telemark   Ulefoss

HVA                HVOR         PÅGÅENDE      HVEM

BRUKER/PÅRØRENDEREPRESENTASJON TELEMARK

Brukerutvalg    Larvik kommune

Styringsgruppe Broen   Larvik       Ja  Terje Grotle

NAV     Larvik       Ja  Monica Bøhler

Brukerutvalg    Larvik kommune

Ungdomsprosjekt   Larvik

NAV     Sandefjord      Ja  Tore Knudsen

Brukerutvalg    Sandefjord kommune     Ja  Tore Knudsen

Rådet for mennesker med
funksjonsnedsettelse  Sandefjord kommune     Ja  Tore Knudsen

Brukerutvalg    Tønsberg kommune

Brukerutvalg Sidebygningen  Tønsberg       Hampus Larsen

Brukerråd Legevakta  Tønsberg

Brukerutvalg    SIV avd. for rusbeh. S1 Færder

Brukerutvalg   SIV avd. for rusbeh. S2 Færder

Brukerutvalg    SIV avd. for rusbeh. S3 Færder    Ja  Terje Grotle

Brukerutvalg    Sykehuset i Ves[old SIV

NAV     Vestfold

HVA                HVOR         PÅGÅENDE      HVEM

BRUKER/PÅRØRENDEREPRESENTASJON VESTFOLD/BUSKERUD
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NAV     Færder       Ja  Siri Dalbakk

NAV     Buskerud      Ja

Brukerråd    Sykehuset Vestre Viken     Ja  Cato Waldenstrøm

NAV Drammen

Brukerutvalg    Drammen kommune

Brukerråd    Hallinghelse       Kjell Torstein Hagen

HVA                HVOR         PÅGÅENDE      HVEM

BRUKER/PÅRØRENDEREPRESENTASJON VESTFOLD/BUSKERUD FORTS.

Bruker ROP    Helsedirektoratet      Ja  Tommy Sjåfjell

Kontaktforum for brukere av
helse- og omsorgstjenester  HOD       Ja  Tommy Sjåfjell

Arbeidsutvalg    Helsedirektoratet      Ja  Tommy Sjåfjell

Faglig rådgivningsgruppe Kvarus KORFOR      Ja  Tommy Sjåfjell

Nettverk brukerorg. rusfeltet Fagrådet for rusfeltet     Ja  Tommy Sjåfjell

Nasjonalt forskningsnettverk  TSB (NK-TSB)      Ja  Tommy Sjåfjell

Kvalitetsutvalg Kirkens Bymisjon Origosenteret      Ja  Tommy Sjåfjell

Kvalitetsutvalg Kirkens Bymisjon A-senteret      Ja  Tommy Sjåfjell

Referansegruppe i Nasjonal
kompetansetjeneste  TSB       Ja  Erik Torjussen

Arbeidsgruppe bostøtte   Pensjonis[orbundet     Ja  Erik Torjussen

Fagråd TSB    Helse Sør-Øst      Ja  Erik Torjussen

Utvikling av opplæringsmateriell 
Pakke forløp for brukere og pårørende Helsedirektoratet     Ja  Erik Torjussen

Forskningsprosjekter Nasjonal
Kompetansetjeneste ROP  Sykehuset Innlandet     Ja  Erik Torjussen

Forskningsprosjekt – Stress i
rusbehandling   Høgskolen i Molde     Ja  Erik Torjussen

Ekspertrådet – Nasjonal
kompetanse tjeneste ROP        Ja  Lars Faksvåg

Ressursgruppen/brukerpanelet
Nasjonalt senter for selvmords-
forskning og forebygging        Ja  Erik Torjussen

HVA                HVOR         PÅGÅENDE      HVEM

BRUKER/PÅRØRENDEREPRESENTASJON NASJONALT

ANDRE BRUKERREPRESENTASJONSOPPGAVER
Tommy Sjåfjell:  

• Avtale med Nasjonal Kompetansetjeneste TSB om 

   brukermedvirkning i prosjekt «somatisk helse og rus – 

   en implementeringsstudie»

• Tvangslovutvalget (Helse- og sosialdepartementet)

• Rapport om selvmord i TSB (NSSF)

• Døgnpoliklinikk, et nasjonalt utredningsoppdrag 

Erik Torjussen – fagrådgiver: 

• Referansegruppe Nasjonal Kompetanstjeneste TSB

• Power Point – Pakkeforløp i Helsedirektoratet

• Medlem av Fagrådet TSB i HSØ

• Forskningsprosjekt Alkohol og depresjon – Nasjonal Kompetan

  stjeneste ROP

• Forskningsprosjekter DARCY NK-ROP/Folkehelseinstituttet

• Forskningsprosjekt – Rus intervensjon i somatikken NK-TSB 

  kontaktperson

• Styremedlem – Stiftelsen Sollia kollektivet

• Rusmiddel politisk handlingsplan – Nye Kristiansand kommune

• Erfaringspanel (råd) Nasjonalt senter for selvmordforebygning OUS

• Evaluering av ARA Byglandsfjord ved Sørlandets sykehus HF

• Styringsgruppe – Grenlandsprosjektet

• Fagrådet medlem (for Tommy S) nettverk bruker og pårørende

  organisasjoner
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