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DAGLIG LEDER HAR ORDET:

ET SPESIELT ÅR

Dette året har Covid 19 viruset fått mest fokus. Jeg har ellers vært med på:

• Koordinatorsamling prosjektavdelingen

• Regionsamling 

• Veilede ansatte  

• Omorganisering av administrasjonen

• 1 møte i Arbeidsutvalget/AMU

• Kontakt med HMS-ansvarlig 

• Møter med daglig leder

• Kontakt med ledere og verneombud og sendt ut informasjon om diverse faglige tema 

   om helse, miljø og sikkerhet gjennom hele året

• Fulgt opp hvordan smittereglene har fungert i regionene

RAPPORT FRA 
HOVEDVERNOMBUD

HVO 2020
Randi Torjussen

Daglig leder
Gerd Jacobsen

År 2020 ble et spesielt år for Norge og for A-larm. Vi fikk en pandemi, som har gitt oss mange 
utfordringer. 

Alle aktivitetene måtte settes på pause, vi måtte finne nye plattformer å møtes på, og dette 
løste regionene våre på en ypperlig måte. 

Digitale plattformer ble tatt i bruk, innendørs aktiviteter ble lagt utendørs og telefonen ble tatt 
hyppig i bruk.  Etter hvert fikk vi åpnet aktivitetene innendørs med gode smittevern tiltak. Men 
hele 2020 ble preget av den pågående pandemien, der en har måtte tilpasse seg nasjonale 
og lokale tiltak. 

Vi har sett en oppblomstring av psykiske utfordringer hos mennesker som har blitt mer 
ensomme i denne tiden. Mange har opplevd året 2020 som et svært utfordrende år. 

Jeg vil gi honnør til alle ansatte og frivillige i A-larm som har stått på og jobbet både sent og 
tidlig for å kunne være der for de som har trengt det. 

Jeg vil også gi honnør til alle våre brukerrepresentanter som har vært med å bidratt med å sette 
fokus på de utfordringer, som har vært gjennom året. 

Uten alle disse personene så hadde ikke A-larm vært den bruker- og pårørendeorganisasjonen 
den er i dag. 

Så tusen takk alle sammen. 

Og jeg har et stort ønske for 2021 er at mange flere finner veien til våre aktiviteter, og at A-larm 
fortsatt skal vokse og etablere seg på nye steder i Norge, men til det så trenger vi at det 
offentlige bidrar med økte bevilgninger til oss, og at vi også får flere medlemmer og flere givere. 
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TAKK FOR 
STØTTEN

Helsedirektoratet • Stiftelsen Petter Uteligger • Stiftelsen DAM • Gjensidigestiftelsen • Sparebankstiftelsen Telemark
Kulturrådet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • Sparebank 1 • BURIA Agder • Agder Fylkeskommune 
Camilla Collett Loge • Moss kommune • Skien kommune • Kvinesdal kommune • Kristiansand kommune 
Lindesnes kommune  • Stavanger kommune • Oslo kommune • Arbeids- og velferdsdirektoratet • Imdi 
Helse Sør- Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest • Fylkesmannen i Agder, Viken, Rogaland og Vestland

STYRET A-LARM 2020-21
Erik Torjussen (styreleder)  erik.torjussen@a-larm.no   tlf. 906 91 004
Lise Størkersen    lise.merethe.storkersen@asker.kommune.no   tlf. 943 72 782
Bjarte Sælevik     bjarte.saelevik@time.kommune.no  tlf. 454 52 648. 
Elin Marie Sukkestad  elinmarie@a-larm.no    tlf. 418 48 459
Anne Marie Støkken  anne.m.stokken@uia.no   tlf. 907 46099 
Monica Modalen   monica@a-larm.no   tlf 41 55 51 44
Silje Gundersen   siljeg@a-larm.no     tlf 95 04 46 59

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



A-LARM 2020 
DETTE JOBBET VI MED
• I 2020 feiret A-larm 25 år, som ble markert med en fyldig årsrapport og et jubileumsmagasin, som et ledd i 
markedsføringen av A-larm, internt og eksternt, til ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere og politikere.

• A-larm ønsker å gi et forutsigbart og godt tilbud til brukere og pårørende innen rusfeltet, - og det har vært en 
utfordring i 2020, p.g.a av Korona epidemien.

• Korona-pandemien har hatt smittevernregler som regionene har fulgt. Regionene har vært kreative og funnet 
alternative løsninger for brukere og pårørende - som absolutt har hatt bruk for tilbudene i A-larm. 

• Lavterskeltilbud og lokal aktivitet ble til digitale møteplasser og aktiviteter ute i friluft. Alle ansatte har vært 
fleksible og strukket seg langt f.eks. gjennom 1-1 samtale og digitale medier for å nå våre deltagere.

• Økende henvendelser fra pårørende, som har vært ekstra bekymret og ensomme, som følge av pandemien. Vi 
ser høye deltagertall i pårørendegruppene. På tross av denne situasjonen kan vi allikevel vise til økte besøkstall 
i mange av tilbudene.

• I 2020 har det også vært et skjerpet fokus på at fag og erfaring skal gå «hånd i hånd».

• Det har vært arrangert nasjonale samlinger for regionledere og koordinatorer i tillegg til regionale samlinger for 
gruppeledere og mentorer.

• A-larm utvider sitt geografiske område. To nye regioner er opprettet: Region Trøndelag åpnet 1. april og region 
Vestland i november. Til sammen har A-larm nå 7 regioner i Norge.

• Åpent i jul og nyttårshelga hver dag fra kl. 12.00-20.00 i perioden 23. desember til 3. januar 2021 med Drop-in 
tilbud/ julemiddager/ nyttårsamlinger.

• Det ble også laget en film i forbindelse med julehøytidene, et samarbeid med organisasjonen Barn av 
Rusavhengige (BAR). Filmen ble vist på Facebook og det resultert i svært høye seestall.

• A-larm har også hatt mange Likeperson-prosjekterer, hvor vi samarbeider med flere aktører i Norge.

• Økt bruker -og pårørenderepresentasjon dette året, både lokalt og nasjonalt.

• Vi har deltatt med foredrag, undervisning og veiledning på universiteter, institusjoner og konferanser. 

• A-larm har fått tilskuddsmidler til prosjekter knyttet til sårbare eldre i 2020, prosjektet er startet i flere regioner 
og fortsetter i 2021. 

• A-larm skolen har utvidet tilbudet med nye kurs.

• Regionsamling/prosjektkoordinatorsamling ble gjennomført våren 2020. Deretter har alle samlinger forgått på 
digitale plattformer.
 
• A-larm jule- og nyttårsåpning 2020 hadde samlet besøkstall på 350.
  
• Totalt besøkende på lavterskeltilbudene i Norge i 2020 er 14.131.   

A-LARM ÅRSRAPPORT 2020  5
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REGION AGDER
Regionleder: Unni Stålesen
Ansatte: 14 stk ansatte og 6 frivillige med kontrakt

• Mange aktivitetstilbud, mye fokus på ungdom, unge voksne og foreldre.
• Samarbeidsprosjekter med videregående skole om tilbud for elevene.
• Samarbeid med UiA, foredrag og veiledning av studenter og studier for 
A-larm ansatte.   
• Koronatiltak har ført til økt samarbeid mellom bruker-organisasjoner og 
Kristiansand kommune.
• I høstferien har foreldregruppen og A-larm Ung leid Randøya. Det ble 
begrenset med plasser pga. smitte, ca 10-12 deltagere. Alt ble godt ivaretatt 
fra politiattester, livredningskurs, smitteverntiltak og "kaptein" som til enhver 
tid kunne kjøre båt. En meget vellykket tur som alle ønsket å gjenta.  

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:
KRISTIANSAND: Kaffepraten, Aktivitetskarusellen, Pårørende Fellesskap, 
Foreldregruppen aktiviteter, Caffè Latte Foreldre & Barn, A-larm Helg/
Aktivitet
MANDAL: Kaffepraten, Aktivitetskarusellen  
VENNESLA: Kaffepraten, 2 elever fra vg1 har deltatt. 
GRIMSTAD: Kaffepraten og Fredagskafè.  
KVINESDAL: Kaffepraten  

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE
 I AGDER I 2020 ER 2730

Fast besøk: 
• ARA Kristiansand og Bjorbekk. 
• Servicetorget – Kristiansand fengsel. 
• Drop-in fredager Sørlandet sykehus/psykiatrien SSH, post 4.3

Samarbeidsprosjekter: 
• Kulturalliansen, er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, 
  ABUP Mental Helse, Ivareta LPP, Kilden Dialog og Blå Kors.
• Prosjekt «Spør mer» – Verdensdagen Psykisk Helse.
• A-LARM - ROM – UIA Sosionomveiledning.
• Avigo Kompetanse / NAV Arendal, utredning –Grimstad.
• Frisk Oppfølging – NAV, utredning – Kristiansand.
• Kvadraturen skolesenter, Helse og sosial: Elever i praksis 9 stk.  
• Ungteam, Kristiansand kommune, Blå Kors, KUPP, Røde kors, 
  Forebyggende team politiet.  
• Utefolket: Gruppe med ungdomsledere.
• Nytt ferietilbud til ungdom.
• Lindland Gård: Samarbeidsprosjekt.
• UIA Grimstad: Forskergruppe psykisk helsearbeid.
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REGION ROGALAND
Regionledere: Tale Slyngstad og Silje Gundersen
Ansatte: 8 ansatte og 6 frivillige

Regionen Rogaland/Hordaland er nå delt i to: Region 
Rogaland og Region Vestland.

I Rogaland har det vært teambuilding for ansatte og frivillige 
med fokus på samarbeid, faglig oppdatering og påfyll, i tillegg 
til faste møter og veiledning.

Det er et nært samarbeid med KORUS Stavanger, som bla gir 
opplæring i MI for ansatte og frivillige.

Nye lokaler, A-larm flyttet inn i nytt og bedre lokale i «Pådriv 
huset» på Hillevåg, et partnerskap for bærekraftig og 
klimavennlig utvikling av Hillevåg. For å få til dette må vi skape 
en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn 
samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor». 

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:
STAVANGER: Turgruppe, Kaffepraten, Pårørendegruppe, 
Aktivitetskarusell, Foreldre barn, A-larm Yoga.     
     
Gruppeleder i Kaffeprat Haugesund har sagt opp, aktiviteten 
er nå nedlagt.

Aktiviteter vi har deltatt på utenom lavterskel er Turgruppas 
strandrydding med Plastpiratene, Raku keramikk kurs på 
Draumehus, og surfing med Neal på Jæren.

Gledelig nyhet i slutten av 2020 – A-larm Rogaland ble valgt 
av ansatte i Kavli til å motta ansattes gave på kr 50 000,-. 
Pengene skal bruker på ulike aktiviteter.

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I 
ROGALAND I 2020 ER 1287.

REGION TELEMARK
Regionleder: Sondre Otervik
Ansatte: 13 ansatte og 4 frivillige

Fokus på nye sosiale aktiviteter:
Fra isolasjon til sosialisering:
• Datakollektivet har hatt ca. 100 henvendelser rundt 
hverdagsteknologi og turutstyr har blitt flittig brukt og bidratt 
til at ca. 150 deltagere har brukt vår bynære natur.
• Vi har delt ut ca. 4 tonn med mat til mennesker som har en 
tilknytning til våre aktiviteter.

IMRO teater
• Gjennom impro. Teateret har vi lagt til rette for sosiale 
deltakelse og hatt fokus på selvutvikling, kreativitet og gå 
utenfor komfortsonen.  

Det er følgende lavterskel tilbud i regionen:
SKIEN: Snugrupper, Aktivitetskarusell, Datakollektivet, 
Fredagskafe, Impro Teater, Juleåpent. 
NOTODDEN: Kvinnegruppe, Kafeprat, Recovery Yoga 
og Aktivitetskarusell.  Åpent kontor med 1-1 samtaler, 
informasjonsvirksomhet og samarbeid.
BØ: Fokus på Kaffeprat, fredagskafe og en kombinasjon av 
kvinnegruppe og Recovery yoga.
NOME: Kaffeprat. Et tilbud driftet på frivillighet fra 01.06.20.
KRAGERØ: Starter lavterskel tilbud i februar 2021 i samarbeider 
med Kirkens bymisjon og kommunale tjenester

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I 
TELEMARK I 2020 ER 3538.

Samarbeidsprosjekter:
• Startet råd for Psykisk helse i et folkehelseperspektiv.
Informasjon og tilstedeværelse på STHF, Borgestad, CRUX 
Tilja og Alfa
 
• Nytt og spennende samarbeid med Tyrili under bearbeidelse. 

• Nytt samarbeidstiltak på tvers av kommunegrensene i 
Grenland, 12 organisasjoner. Verdens overdosedag

Faste aktiviteter:
• Informasjon på Avrusning STHF, Borgestadklinikken, Ibsen 

huset, ALFA, Kommunale tjenester, Tyrili. 
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REGION VESTFOLD/VIKEN
Regionleder: Terje Grotle 

Ansatte: Totalt 14 ansatte og 8 på frivilligkontrakt, en  som 

pårørendekontakt

Fokusert mye på nettverksbygging med det offentlige 

og andre samarbeidspartnere. Det har medført stor 

brukerrepresentasjons deltagelse i ulike råd og utvalg.

Nye endringer i regionsinndelingene vil vi fremover dele 

veiledningsmøtene etter ny regionstilhørighet.  

Det er følgende lavterskel tilbud 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 Fredagskafe. 

Gruppene i Sandefjord er stabile. En jobber med å finne andre 

lokaler for gruppene. 

TØNSBERG: SNU gruppe, kaffeprat og Fredagskafe.  Det 

samarbeides med 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. 

KONGSSBERG: Kaffeprat. Det er stabilt besøk på kaffepraten. 

VESTFOLD-VIKEN: Snugruppe, Kaffeprat, Fredagskafe, 

Aktivitetskarusell, Pårørendegruppe-  Kvinnegruppe. 

HALLINGDAL/GOL: SNU gruppe og Aktivitetskarusell

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I 

VESTFOLD/VIKEN I 2020 ER 4772. 

Nye prosjekter:

• Innvilget 15.000 i driftsmidler av Moss kommune i forbindelse 

med at vi skal etablere oss i kommunen.

• Søknad i samarbeid med Blues Factory om et prosjekt om 

musikkterapi til Stiftelsen Hauganskogen i Sandefjord.  

REGION OSLO/AKERSHUS
Regionleder: Tommy Frantzen

Ansatte: 1 lavterskelkoordinator/gruppeleder, 1 gruppeleder 

og 1 pårørendekontakt

Regionene har fokusert på frivillighet, kultur og samarbeid. 

Det er følgende lavterskel tilbud i regionen:

OSLO: Kaffepraten, Zoom- grupper samtaler og trening, Åpen 

fredag, Frisbeegolf fra mai til september.

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I OSLO/

AKERSHUS ER 1184.

Året 2020 har vært et utfordrende år, og vi var godt i gang med 

planlegginga av å bruke kultur arenaen i Oslo som arena for 

våre aktiviteter.

Andre aktiviteter:

Frivillighetsforum: Ble etablerte og vi har tanker om å etablere 

frivillig drevne møteplasser ute i det offentlige rom. Vi ser at 

det ligger mye potensiale i det frivillige engasjementet og 

ønsker å jobbe videre med å se om vi kan tilrettelegge for at 

det kan bli enda mer attraktivt å jobbe som frivillig i A-larm i 

2021. 

Kultur: Er i kontakt med noe som heter Vega-scene som er 

en alternativt, kreativt sted som har teaterforestillinger og 

filmfremvisninger.  Opplevelse, fellesskapsfølelse og har en 

lav terskel for å tørre å delta.

Samarbeid:

• Samarbeidet vårt med Grindestua i Asker har vært stabilt, 

men faset dem sakte over til region Viken. 

• Samarbeidet med Medvandrerne var godt de første 

månedene av året og hadde med brukere på deres 

motivasjonstur til Steigen

• Opprettholder kontakt med institusjonene SRS, Holmen, 

Trasopp, Vestli, A-senteret, Villa Berg og Haugenstua som er 

de rusfrie institusjonene i Oslo. 
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REGION VESTLAND
Regionleder: Espen Aas
Ansatte: 3 gruppeledere og 2 frivillige

Region Vestland ble etablert som egen region i slutten av 
2020, nye lokaler i Strandgaten 225 i Bergen.
Aktive på brukerrepresentasjon, 4 brukerrepresentanter, viser 
at det nytter å si ifra:

• Vi har i 2020 vært engasjert i 3 pasient saker, dette er 
rettighetspasienter i spesialisthelsetjenesten som opplever 
seg overkjørt, sakene gjelder behandlings nivå, fritt 
sykehusvalg og rett til helsehjelp.

• Mars 2020 A-larm kontakter fylkeslegen i utskrivingen av 
pasienter fra TSB døgnbehandling – praksis er endret.

• Høsten 2020 reagert på kutt i kommunens tilbud 
for rusmiddelavhengige -  Kommunen avsto fra kutt i 
tjenestetilbudet.

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:
Kaffepraten: har hatt et gjennomsnitt på 6 deltagere, det har 
vørt nødvendig med 5 avlysninger fordelt på 3 perioder, ca. 
250 besøk.
Kvinnegruppa: ca. 45 besøk, ny etablert.
Telefonsamtaler: 4-6 samtaler i uken.    

Lavterskelaktiviteter støttet av midler fra Fylkesmann:  
• Av uteaktivitet har vi vært på 2 båtturer  
• Kvinnegruppen har vært på turer, når pandemien har rast 
som verst, 4 - 5 turer på Fløyen. 
Kvinnegruppen er en nyetablert gruppe, den har hatt et snitt 
på 3 deltagere, det har derfor ikke vært nødvendig med 
avlysninger i 2020.

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I 
VESTLAND 2020 ER 300. 

REGION TRØNDELAG
Regionleder: Erik Holm, eneste ansatte foreløpig.

Opprettet regionen 01.04.2020

Trøndelag er opptatt av å markedsføre A-larms tilbud og 

representere organisasjonen gjennom ulike råd og utvalg. 

Det er følgende lavterskeltilbud i regionen:

Nytt lokale er Brua på Lade og der holdes Kaffepraten hver 

tirsdag, med gjennomsnittlig 20 deltagere pr. gang. 

Trøndelag har vært aktiv deltager i «Fyll dagene» en nasjonal 

digital messe i samarbeid med Petter uteligger stiftelsen. 

Messen, som skal sammen med Oslo, Bergen og Stavanger 

markedsføre lavterskel aktiviteter innen rus- og psykisk helse 

feltet. Det er snakk om tusenvis som er innom og ser på 

tilbudet, og 30 til 40 personer som deltar i produksjonen.  

TOTALT BESØKENDE PÅ LAVTERSKELTILBUDENE I 

TRØNDELAG ER 320.

Andre aktiviteter i 2020: 

• Pasientundervisning St. Olav Hospital

• Telefonmøter Trondheim kommune

• Telefonmøter Melhus kommune

• Basecamp

• Oppstart aktivitetsgruppe

• Juleaktiviteter



ÅRSRAPPORT FRA 

PROSJEKTAVDELINGEN
Uttalelser fra prosjektkoordinatorene om utfordringer i forbindelse med Koronapandemien:

Erfaringer fra vårmånedene i 2020, viser at fleksibiliteten og tryggheten veldig viktig for sårbare grupper.

Flere av deltakerne har uttrykket at tilgjengeligheten til deres likemann var avgjørende; det var mulig å ringe 

likemann utover «normal arbeidstid», og likemennenes egenerfaring i forhold til tidligere følelse av ensomhet, 

håpløshet og rus-sug har vært svært viktig i forhold til å motivere dem til å gjøre grep i eget liv.

Felles for deltakere som hadde tilbakefall gjennom tiden med Korona-restriksjoner er en følelse av ensomhet, 

isolasjon og lite impulser. Telefonkontakt med likemenn har vært svært viktig gjennom denne tiden; både for 

deltakere som har oppfølging fra kommune og for deltakere som kun har oppfølging fra A-larm. 

Det mest positive med prosjektet er den høye andelen som holder seg rusfrie og som uttrykker hvor mye pro-

sjektet betyr for dem. Det andre jeg vil nevne er fleksibiliteten i prosjektet – mye individuell tilrettelegging, løs-

ningsfokus, tilgjengelighet på mentor/koordinator (24/7). Fleksibiliteten gjør at deltakeren føler seg møtt, og 

tilgjengeligheten at han/hun ikke er alene når utfordringene kommer.

BUF DIREKTORATET
Prosjektkoordinator: Anne Marie Koland

Deltakere var barn som har vært plassert i fosterhjem og barn fra belastede familier med rusproblematikk og 

lavinntektsfamilier. Tilbudet ble markedsført overfor kommunale instanser som barnevern og helsesykepleier, i 

tillegg fikk barn og deres familier i andre lavterskeltilbud A-larm mulighet til å delta.

I en utfordrende tid med Covid-19 har det vært viktig å få til trygge aktiviteter, med kohorter på ca. 10 stk. på 

innendørs aktiviteter. Familiekoordinator i ulike kommune ga tilbakemeldingen om at kommunen ikke hadde 

tildelinger av familier p.g.a. covid-19, så da ble det viktig å finne familiene på andre måter.

Høstferien ble en kjempe suksess, firedagers leir på Randøya. Dyreparken i Kristiansand, en veldig attraktiv 

aktivitet for barna og deres familier. Det kom også familier fra Farsund, Grimstad og Lillesand. I tillegg har vi vært 

på Bowling og i Klatrepark der barn med familier fikk utfolde seg med klatring og instruktør. 

ETTERVERN STAVANGER
Prosjektkoordinator: Alexander Skålevik

20 deltagere ble koblet opp mot forskjellige mentorer i A-larm i løpet av 2020.

 

Målet deltagerne setter opp for sitt samarbeid med mentor fra A-larm kan variere. Det som ofte går igjen er at de 

trenger hjelp til å bygge rusfritt nettverk, komme i gang med forskjellige aktiviteter og ikke minst ha en person 

og snakke med som har personlig kjennskap til den type utfordringer som de selv går igjennom.

Livssituasjonen til deltagerne variere fra de som er i aktiv rus med pågående vanskeligheter og kaotiske liv, til de 

som bor på institusjoner og har påbegynt en rusfri prosess til de som har vert rusfri en stund men har utfordringer 

med å finne seg til rette i sitt nye liv.

10 A-LARM ÅRSRAPPORT 2020
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Sitater fra andre deltagere: 

«Takk, det hjelper å bli heiet på og ha noen og lene seg litt på, noen som forstår og som faktisk er genuint interessert i 

å hjelpe og ikke gjør det av andre grunner. (Hjerte) Har ikke møtt på så mange andre mennesker som er det egentlig, 

og jeg merker jo med en gang at du er en av de menneskene som vil hjelpe, og det setter jeg veldig pris på at du vil. 

(Smilefjes)» «Du er min eneste rusfrie venn» «Takk for at du fikk meg til å ta det rette valget»

ETTERVERN SØGNE OG OMEGN
Prosjektkoordinator: Merete Almås

Målsettingen er å utvikle en modell for hvordan likemannsbasert oppfølging, i større grad kan benyttes av 

mennesker i rehabilitering for sitt rusproblem i de sårbare overgangsfasene fra institusjon og/eller fengsel til 

kommunen. 

Styrke samfunnsdeltakelse i ordinære sosiale aktiviteter for målgruppen. Hovedvirkemiddelet er å tilby en 

likemannstjeneste.

Styrke samfunnsdeltakelse i ordinære sosiale aktiviteter for målgruppen. Hovedvirkemiddelet er å tilby en 

likemannstjeneste.

HELHETLIG ETTERVERN I MANDAL
Prosjektkoordinator: Elisabeth Kleppe

Gjennom denne perioden har det til sammen vært 11 deltakere i prosjektet. 

Mål: Rusfrihet, økt livskvalitet, økt aktivitetsnivå både fysisk aktivitet, skole og andre aktiviteter. Dette er 

samfunnsnyttig og folkehelsen til en sårbar gruppe øker.

De har fått følge og støtte til å delta i ulike A-larm aktiviteter f.eks. Kaffepraten, i påvente av mentor. 

• «Endelig har jeg kommet meg ut av hus takket være mentoren min. Jeg har til og med drukket kaffe på kafe noe 
jeg ikke har gjort på flere år»

• Hadde det ikke vært for mentoren min som har støttet meg hadde jeg gitt opp kampen om å bli rusfri og få meg 
ny start»

• «tusen takk til A-larm som har gitt meg bedre livskvalitet og at jeg har kommet i gang med aktiviteter jeg ikke 
trodde var mulig»  

•«A-larm har gitt meg håp og tro på at det finnes noe annet enn rus her i livet» 

LIKEMANNSTENESTE FOR UNGE MED FLEIRKULTURELL BAKGRUNN 
OG MED FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET
Prosjektkoordinator: Tharaniga Loraine Rajah

Mykje av prosjektutviklinga dette året har hatt fokus på rekruttering og korleis å nå den målgruppa me ynsker 

å tilby tenester til. I dette prosjektet har me forsøkt å samarbeida med forskjellige frivillige organisasjonar for 

mellom anna rekruttering, med varierande hell. Me har au samarbeida med NAV, og ynsker å pleia dette vidare. 

Elles ynsker prosjektkoordinator å få til eit samarbeid med DPS for å nå ei gruppe som i dag får mindre merksemd 

enn andre, nemleg minoritetskvinner med rusbakgrunn 

Fleire av våre deltakarar har i utgangspunktet eit lite nettverk, og somme har ingen rusfrie nettverk. Det å veta 

at ein skal ha kontakt med og møta minst eit menneske i løpet av veka gjev mykje tryggleik og stabilitet, der 

alternativet er å gå gjennom pandemien åleine.
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LIKEMANNSTJENESTEN I SØGNE 
Prosjektkoordinator: Elisabeth Kleppe

I 2020 hadde prosjektet 11 deltagere.

7 likemenn var ansatt i prosjektet i henholdsvis 10% stilling på hver deltaker.

Flere av deltakerne i prosjektet er blitt aktive i A-larms fotballag. Aktiviteten er rusfri, og gir deltagere anledning 

til å etablere nye relasjoner i et rusfritt miljø. 

A-larm har tilbyr gratis trening på treningssenter i Søgne. Ordningen er lagd slik at likemann og deltager sammen 

kan trene ubegrenset alle ukedager.

Flere av deltakerne har uttrykket at tilgjengeligheten til deres likemann var avgjørende; det var mulig å ringe 

likemann utover «normal arbeidstid», og likemennenes egenerfaring i forhold til tidligere følelse av ensomhet, 

håpløshet og rus-sug har vært svært viktig i forhold til å motivere dem til å gjøre grep i eget liv. 

 

SAMARBEID FOR ARBEID OG AKTIVITET I GRIMSTAD OG OMEGN
Prosjektkoordinator: Linda Omnes

Prosjektene har hatt 6 deltakere og 4 mentorer.  Flere av deltakerne i prosjektet har uttalt at hadde det ikke vært 

for mentor, så ville de ikke vært der de er i dag. Flere av deltagerne hadde god nytte av å delta i prosjektet.

Deltagerne sier de er takknemlig for mentorordningen, det har gitt nye og meningsfulle liv, med fokus på gode 

relasjoner, jobb, bolig og økonomi.

SAMARBEID OM BRUKERSTYRT SENG OG LIKEMANNSTJENESTE
Prosjektkoordinator: Siri Vegusdal

20 deltakere har vært innom prosjektet, 11 deltagere, pr. i dag holder seg rusfrie.

Den brukerstyrte sengen har ikke vært benyttet særlig i koronatiden pga krav om en ukes karantene ved 

innleggelse, men mentors og koordinators rolle har blitt desto viktigere, med tett kontakt og oppfølging. 

Mange av deltakerne uttrykker takknemlighet for å være i prosjektet og vet ikke hva de skulle gjort uten mentor 

og tilgang på brukerstyrt seng.

SAMARBEID OM ARBEID OG AKTIVITET I BERGEN OG OMEGN 
Prosjektkoordinator: Espen Aas

8 nye deltagere i 2020.  I en periode før avslutning i prosjektet, handlet støtten i større grad om utfordringer 

og samspillet på arbeidsplassen, finne gode rutiner på trening og fritid, og ikke minst, bruk av alkohol i sosiale 

sammenhenger med kollegaer.

Mentor bidro til at begge disse deltagerne tok en solid avgjørelse om total avholdenhet til tryggheten og et solid 

nettverk er på plass.

Brukerorganisasjonene og mentors lojalitet til deltager har vært svært betydningsfull for å endre tjenestetilbudet 

fra offentlige hjelpetjenester.

Selv om restriksjonene i samfunnet endret seg var det hele tiden under pandemien, var det mulig å finne arenaer 

og møteplasser for deltager og mentor, noen valgte også bruk av digitale plattformer som gjorde at samarbeidet 

kunne opprettholdes. 
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SØGNE-SAMMEN FOR ARBEID
Prosjektkoordinatorer: Lise Borø og Elisabeth Kleppe

Likemennene har jobbet aktivt med å presentere deltakerne for rusfrie sosiale nettverk, motivere for aktivitet, 

samt benyttet sin egenerfaring i arbeidet med sine deltakere.

Deltagerne har startet i arbeid, utdanning og fritidstilbud.   

 

UNGDOMSGRUPPEN BEFRIENDS

Stor aktivitet i ungdomsgruppen i A-larm Ung, med ukentlige møter, selv om Covid 19 medførte at mye måtte 

gjøre litt annerledes.  Året startet med tur til Hovden og ukentlige aktiviteter, som ungdommene selv valgte.   

Da Covid kom i mars ble det noen uker hvor mye ble usikkert, men vi opprettet raskt tlf / chattegrupper og digital 

kontakt. Fokus på møter med fysisk med avstand, turer ute for de som ønsket det. Dyreparken ble brukt flittig, 

enkelt å holde avstand og samtidig få gode opplevelser. 

Overnattingstur til Lindland går med både elverafting, dyrestell, bading, riding og alt hva en gård kan gi av friluft 

og opplevelser i flotte omgivelser. Havrafting og tur med fiskeskøyte var blant de mange opplevelsene de unge 

deltok på, også mange badeturer med grilling i flotte sørlandske skjærgårder. 

  

CAFFÉ LATTE PRATEN

Caffè Latte Praten er en ukentlig aktivitet hvor unge voksne fra 18 år møtes. Her er fokuset på uformelle samtaler 

om følelser og dagliglivet. Gruppen deltar på aktiviteter, sammen. I 2021 ønsker vi at det blir flere samlinger og 

aktiviteter utover den faste dagen gruppen har samling. 

GRENDLAND LIKEMANNSTJENESTE/ GRENLAND PROSJEKTET
Prosjektkoordinator: Renate Stenstrøm

I 2020 har det vært tilgang på totalt 15 likemenn, 18 aktive deltagere. 

Prosjektets mål er å prøve ut en ny samarbeidsmodell for å oppnå bedre resultater og bedre oppfølging av 

personer med rusrelatert problematikk.

Aktører: Grenlandsprosjektet/samhandlingsprosjektet er et samarbeid mellom 10 likeverdige aktører; STHF, 

Borgestadklinikken, NAV, A-larm og de seks Grenlandskommunene- Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Drangedal 

og Kragerø. 

Rusfritt nettverk har vært mål for mange av deltagerne, likemennene har hatt med seg deltagere på A-larm, ulike 

fritidsaktiviteter, trening, ut å spise, kino.  

“Jeg tror at min likemann har bidratt til motivasjon for endring. Likemann har endret mitt syn på et par vesentlige ting 

som for eksempel fremtidig familieliv osv.”.

“Deltagelse i likemannstjenesten har bidratt til å øke min livskvalitet”.
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ØVRIGE PROSJEKTER
A-LARM SKOLEN
Prosjektleder: Jorunn Justnes Andersen

A-larmskolen er en egen 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 hoved overskrift 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 kompe-

tanse for mindre grupper.

Behovet for flere kurser, flere lærere i A-larmskolen har økt i takt med A-larms generelle aktivitetsøkning. 

Statistikk for 2020

Bedre hverdag          6      Kristiansand    12
          Stavanger   11
          Skien    9
          Drammen   12
          Larvik    8
          Oslo    7 

Brukerrepresentasjon               1      Stavanger   6
           
Mentorkurs         4      Vennesla   10
          Skien    5
          Oslo    7
          Bergen   6

Kurs for gruppeledere        3      Vennesla   11
(nytt)                Tønsberg   12
          Skien    10

TOTALT               14                             134

Kurs Antall kurs Kurssteder Antall deltakere

REINTEGRATION THROUGH SPORT PLUS (RTS+)
Prosjektkoordinator: Jana V. Johannessen

Lokasjon: Europa (flere land) Hellas, Italia, Irland, Poland, Spania, Tsjekkia, Norge.

    

Reintegration Through Sport + (RTS +) tar sikte på å videreutvikle RTS-prosjektet ved å implementere grasrot- 

sport- og treningsverktøy for utvikling av livsferdighet for å lette behandling av rusavhengighet og sosial inklu-

dering ved å fremme fysisk aktivitet som et komplementært terapeutisk verktøy i forebygging og behandling av 

avhengighet.

Prosjektet startet i februar 2020 med kick-off samling i Athen, Hellas.

Formålet med denne studien er å forstå mer om hvordan idrettsaktiviteter kan bidra ved avhengighetsbehandling.



A-LARM ÅRSRAPPORT 2020  15

KURSET: ET BEDRE LIV 
Prosjektleder: Tommy Sjåfjell

Totalt 12 temadager med 337 deltagere i 2021. Vi måtte avlyse utsette mange dager som følge av koronapandemi. 

Hadde vi gjennomført som planlagt ville det vært 20 dager. 

RØVERE I RECOVERY 
Prosjektleder Lars Faksvåg i 100 % stilling er eneste ansatte fra A-larm.  

 

Røvere i Recovery (RiR) er et samarbeidsprosjekt mellom A-larm Agder og Agder Friomsorg/Kriminalomsorgen. 

Helsedirektoratet har i all hovedsak stått for finansieringen. RiR har gjennom 2020 hatt en fast deltakergruppe 

opp mot 10 røvere! Totalt har 17 røvere vært innom RiR siden oppstart. Målgruppen er underlagt straffegjennom-

føring i samfunnet knyttet til narkotikadommer. Dette er et segment med lang fengselserfaring og høy grad av 

tilleggsproblematikk 

Målsetningen er at røverne i prosjektet får et så omfattende eierskap til eget recovery at nødvendige endrings-

prosesser blir resultat. 

Restaureringen av en sliten seilbåt, SS Nansen, som parallell prosess til restaureringen av røvernes egne liv, står 

sentralt. Røverne følger ved behov annen poliklinisk samtaleterapi. Røverne har aktive og godt fungerende an-

svarsgrupper. Prosjektleder, kriminalomsorgen, fastlege, ruskonsulent, økonomisk verge, oppfølgingsteam, NAV 

m.fl. er representert. 

Alt i alt kan vi regne 10 frivillige i løpet av 2020, som har bidratt et sted mellom 10 og 120 timer hver. RiR går i 2021 

inn i sitt siste prosjektår og vil etter planen avsluttes med et 4 måneders seilas i perioden august – november. Vi 

har søkt om midler til et nytt prosjekt, RiR2 i løpet av 2021 

MARIN RECOVERY 2020 
Prosjektleder: Rudi Freier

En gruppe med 5-6 faste deltagere og 35 besøkende frivillige i alderen 3 - 60 år som har bidratt på strandryd-

deaksjoner gjennom et etablerte tilbud i A-larm samt miljøorganisasjoner, stiftelser, renovasjonsselskaper og 

kommunen.     

Gruppene har ryddet strandlinjen øst og vest i Kristiansand, en distansen er over 30 km. Det ble samlet ca.50 

sekker avfall, inkludert bildekk, som totalt utgjør 2500 kg maritim plast. 

Motivasjonsturer har også vært med på å sikre fast oppmøte til strandryddeaksjoner, slik at arbeidet kan utføres 

i tråd med kommunens forventninger og vilkår. 

Kommunen har støttet prosjektet med tilskudd til materiell, tur til Prekestolen og kryssing av Hardangerviddas 

nasjonalpark til fots.Dette har vært en viktige motivasjonsfaktor for å skape nye koblinger mellom deltakerne, en 

ICE -breaker for sosialisering, en arena for å bygge nye sosiale relasjoner under rydde prosessene.

Gruppen har vært med på intervju i Radio NRK Sørlandet, og deltatt i konkurranse om bærekraft i regi av miljø-

organisasjonen “Framtiden i våre hender”, hvor vi ble beste lag i kommunen.  
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PÅRØRENDETJENESTEN 
10% pårørendekontaktstillinger ble satt inn i 5 regioner: Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo. 

Henvendelser kommer fra hele Norge, fra pårørende og fra kommuner, det er: Mødre som er bekymret fra døtre, 

døtre som er bekymret for mødre, slitene pårørende som ønsker samtaler for egen del. Foreldre til sønner som ruser 

seg, ektefeller som er bekymret for stort alkoholforbruk, ektefeller som misbruker piller, o.l de etterspør et tilbud.

 

• Etterspørsel om undervisning bl.a. for sykepleiestudenter, sosionomstudenter.

• Ukentlige digitale grupper, et samarbeid mellom Oslo/Akershus og Vestfold/ Viken.

• Ukentlige pårørendegrupper i Agder og Rogaland. I 2020 er det to nye pårørendegrupper, en i Drammen 

   og en i Notodden.

• I tillegg har pårørendekontaktene mange telefonkontakter, drop-in samtaler, pårørendemøter og 

   mestringsmøter med tema, undervisning, podcaster, seminar innlegg, blogg, artikler o.l.

• Søknader og aktivitet om tema: pårørende, eldre og alkohol.

• Deltatt med innspill til handlingsplan i regjeringens pårørendestrategi.

• Deltatt i spørreundersøkelser fra Pårørendealliansen. 

• A-larm har fått møtende varamedlem inn i styret i Pårørendealliansen.

Regioner
10 % st. som pårørendekontakt

Digitale 
grupper

Antall 
besøkende

Telefon-
kontakt

Sms, messenger
Individuelle møter

Ukentlige
samlinger

Agder         X            394                 

Rogaland/ Hordaland       X                              375     130  300

Telemark                                        95  

Oslo/Akershus             62             33       20   

Vestfold/ Buskerud           8             94        61   15  

TOTALT                          142             991        211  315

TOTALT  2020 1659

NETTBASERTE KOSTHOLDSKURS, STATUSKURS 
OG AKTIVITETER GJENNOM 2020
Prosjektkoordinator: Mari Røsland.

Kurset er ferdig utarbeidet, og nettportalen for e-kurs er aktiv og i bruk. 

Kurset og nettportalen er tilgjengelig på https://nbkv.mykajabi.com 

Det er gjennom året blitt kjørt 2 stk. kurs med oppstarts-seminar og 12 uker nettkurs, med ca. 15 stk. påmeldte per 

kurs. I tillegg har det vært holdt 3 foredrag med totalt ca. 45 personer, med tema om kostholdets rolle i en rehabi-

literingsprosess. Ett av disse foredragene hadde spesifikt fokus på hvordan normalisere tankene rundt kosthold og 

trening. Mange i rehabilitering flytter avhengigheten fra rus til trening/kosthold, og dette er blitt belyst. 

Tilbakemeldinger fra deltakere har vært gode, og givende. Mange har gitt tilbakemelding om at de har savnet 

fokus på kosthold i rehabilitering, og at det har vært godt å få en fora å kunne lene seg til. Mange opplever det 

som svært forvirrende, og dermed «for mye å gape over», men tilbakemeldinger etter endt kurs har vært at flere 

har fått gleden over mat og ernæring. 

  

Vi hadde som mål å gjennomføre 2-4 kurs i løpet av 2021.
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SAMARBEIDSMØTER, KONFERANSER, OPPFØLGING:
• Pårørendeforedrag på seminaret «Hvordan møte mennesker...», Gol, november

• Pårørendeforedrag for sykepleiestudenter i Trondheim, november

• Pårørendeforedrag verdensdagen for psykisk helse i Sandefjord

• Samling i Kristiansand, brukerrepresentasjon

• To medlemsmøter i Pårørendealliansen

• A-larms representant på årsmøtet i pårørendealliansen, valgt inn som møtende vararepresentant

• Utvikling av nytt kurs «Rask rushjelp», Stavanger

• Planlegging av markering nasjonal overdosedag

• Pasientundervisning «Veien ut av rusen», Crux behandling, Stavanger

• Undervisning førpraksisseminar UIS, sosionom barnevern

• Undervisning UIS, master psykisk helse/rus

• Paneldebatt ettervern, KORFOR kveldsskole

• Besøk hos Bjorbekk og ARA, Agder 

• Fengselbesøk 

• Samarbeid med sykehus i regionene

• Samarbeid med kommunene i regionene 

• Samarbeid med oppfølgingstjeneste og Nav

• Samarbeid med  pårørendesentre og organisasjoner

• Verdens overdosedag 

• Matutlevering

• Samskapingsverksted i Vennesla

• Samarbeid, planlegging og deltagelse på seminarer

• Fagnettverk, studier, utviklingsarbeid ved universiteter og kompetansesentre

FORSKNING:
• NSSF, Phd. Martin Myre – Tommy Sjåfjell

• Korfor, Doktorgrad Torgeir Gilje Lied – Tommy Sjåfjell

• Sunnaas sykehus, Forskning på psykisk helse – Tommy Sjåfjell

• Rus i somatikken, Prosjekt i regi av Anners Leerdal  – Tommy Sjåfjell

• Helsedirektoratet, Revisjon av retningslinje selvmord – Tommy Sjåfjell

• Helsedirektoratet, Retningslinje brukermedvirkning/utvikling av veileder – Tommy Sjåfjell

• Universitetet i Oslo, Bidrag til forskning «Brukermedvirkning før og nå»  –  Erik Torjussen

• FHI/Sykehuset Innlandet HF, Veiledningsgruppe forskning «Alkohol og depresjon»  –  Erik Torjussen

• Diakonhjemmet, forberedelser til søknad om forskningsprosjekt VID – Erik Torjussen

• Diakonhjemmet-prosjekt, «Eksistensielle samtaler» - referansegruppen – Erik Torjussen

ØVRIGE AKTIVITETER
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A-LARM I MEDIA:
• Film på Facebook: A-larm samarbeidet med organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR)

• Tommy Sjåfjell deltok i filmen og samarbeidet med Teddy TV og Petter Uteligger som programleder 

• Foredrag og innlegg gjennomført av Tommy Sjåfjell, 15 innlegg om ulike tema, digitalt og fysisk. 

  Antall tilhørere totalt har vært i overkant av 1200 deltagere.

• Fire bokkapitler, disse publiseres nå i vår. skrevet 2 blogger, 3 kronikker, 2 podcaster og bidratt inn i to 

   filmer i fjor. Antall lesere, seere og lyttere har jeg ikke oversikt over. 

• Fyll dagene - TV og Facebookvisninger.

• Tønsberg Blad 08.10.20 – Terje Grotle i artikkel om at det er farlig stoff i omløp.

• Drammens Tidende 16.12.20 – Cato Waldenstrøm og Anita Sundbakken i artikkel om konsekvenser ved 

  koronastenging «Frykter fatale konsekvenser for rusmisbrukere». 

• Podkast, Akan, pårørende og arbeidsliv – Vigdis Løback

• Bokprosjekt, skrevet et kapitel om brukermedvirkning – Erik Torjussen

• Bidrag til forskning «Brukermedvirkning før og nå» Universitetet i Oslo – Erik Torjussen.

REPRESENTASJON/DELTAGELSE/FOREDRAGSHOLDERE:
• Kirkens bymisjon: Villa Berg, A-senteret, Origosenteret – Tommy Sjåfjell

• Blå Kors: Borgestadklinikken, Loland, Haugaland A-senter – Tommy Sjåfjell

• Oslo Universitetssykehus: Avdeling Voksen og Rusakuttmottaket. – Tommy Sjåfjell 

• Sykehuset i Vestfold: Avdeling rusbehandling – Tommy Sjåfjell

• Nasjonalt senter for selvmordsforebygging: – Tommy Sjåfjell

• Nasjonal kompetansetjeneste TSB + NK -ROP –Tommy Sjåfjell

• Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) –Tommy Sjåfjell

• Korus Oslo + Korus Sør – Tommy Sjåfjell

• Erfaringskompetanse – Tommy Sjåfjell

• KBT – Tommy Sjåfjell

• Universitetet i Sørøst Norge, drammen, Vestfold og Porsgrunn – Tommy Sjåfjell

• Erfaringskolen Oslo – Tommy Sjåfjell 

• Stiftelsen Sollia kollektivet – leder prosjekt medlever - Erik Torjussen 

• Stiftelsen Finnmarkskollektivet – Arbeidsgruppe anbud Helse Nord RHF – Erik Torjussen

• Knutepunkt Recovery – medlem programutvalg – Erik Torjussen

• Flere foredrag og undervisnings oppdrag i Agder  – Erik Torjussen

• Undervisning «Hvordan snakke med pasientene?» – Valhalla Omsorgssenter - Erik Torjussen

• Undervisning «Min historie knyttet til det å være leder», Akan grunnkurs, Kristiansand - Erik Torjussen

• Pasientundervisning «Veien ut av rusen» – Crux behandling, Klara, Christer og Silje

• Førpraksisseminar UIS, sosionom barnevern – Klara, Christer og Silje

• Undervisning UIS, master psykisk helse/rus – Christer og Silje

• Paneldebatt ettervern, KORFOR kveldsskole – Alex og Silje
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150 

deltagere har fått 
mentoroppfølging

14.131 
besøk på A-larms lavterskeltilbud

134 
deltakere på kurs 
i A-larm skolen

1659

 
deltagere i «Et bedre liv» 
fordelt på 12 temadager 
20 dager var planlagt (avlyst pga. korona)

HVOR MANGE FÅR ET TILBUD I A-LARM
BESØKSTALL

35
0

 

besøk på A-larms 
jule- og nyttårsåpning 

30personer har 
deltatt på nettbasert 
12-ukers kostholdskurs

ca. 45 personer har deltatt 
på kurs med tema om kostholdets 
rolle i en rehabiliteringsprosess

pårørende har vært i 
kontakt med oss

337
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Brukerutvalg STHF   Notodden 

Brukerutvalg    Notodden kommune 

DPS Midt Telemark   Notodden 

Brukerutvalg Rusteam   Porsgrunn 

NAV     Porsgrunn 

Brukerutvalg Ressursgruppe  Bamble 

Ressursgruppe Rusteam   Skien 

Brukerutvalg Korus sør/øst   Skien 

Grenlandssprosjektet, arbeidsgruppe  Skien     Renate Stenstrøm

Brukerutvalg Skien Kommune  Skien 

Brukerutvalget STHF   STHF     Sondre Otervik - nestleder

KPU - STHF    STHF     Sondre Otervik

Styret STHF    STHF     Sondre Otervik

Forskningsutvalg STHF   STHF 

Brukerutvalg Klinikk for rus & psyk.  STHF 

Rådmannsutvalg    STHF 

KPR, psyk. helse & rus   STHF     Renate Stenstrøm/Sondre Otervik

Fagrådet STHF Rus   STHF     Renate Stenstrøm

Forum for brukerkompetanse  STHF     Renate Stenstrøm/Sondre Otervik

Styringsgruppe SEP REP   STHF     Renate Stenstrøm

Blå Kors - brukerutvalg   Borgestadklinikken - Skien   Renate Stenstrøm

Porsgrunn Kommune - brukerutvalg  Porsgrunn    Renate Stenstrøm

NAV Telemark & Vestfold   Telemark & Vestfold 

NAV Skien    Skien 

NAV Midt Telemark   Ulefoss 

BUP prosjekt    Skien (oppstart etter korona høst/vinter 2020) Sondre Otervik

HVA                              HVOR                  HVEM

BRUKERREPRESENTASJON TELEMARK

Brukerråd    Lillestrøm kommune   Terje Grotle

Brukerråd    ARA  ved Sykehuset Vestre Viken  Pauline Johannesson

Brukerråd    Hallinghelse    Vidar Starion

Brukerråd    Valdresklinikken    Kristoffer Norum

HVA                              HVOR                  HVEM

BRUKERREPRESENTASJON VIKEN

 Ruspolitisk Råd     Bergen Kommune     Roar Doksæter/Anne Eriksen Hammer

 VIP 2025 Referansegruppe    Bergen Kommune    Ian Gundersen/Anne Eriksen Hammer

 Referansegruppe IPS-Jobb Først   Bergen Kommune     Espen Aas/Jan Ivar Ekberg

 Innspillsmøte Etat for Psykiskhelse og Rus  Bergen Kommune   Kim-Leon Stangeland/Espen Aas

HVA                              HVOR                  HVEM

BRUKERREPRESENTASJON VESTLAND
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Brukerråd     Oslo velferdsetat, underutvalg rus   Tommy Frantzen 

Brukerråd     Kirkens bymisjon    Tommy Frantzen

Brukerutvalg     OUS klinikk for rus og avhengighet  Tommy Frantzen

Brukerutvalg     OUS ARA    Eirik Hunæs

HVA                              HVOR                  HVEM

BRUKERREPRESENTASJON OSLO/AKERSHUS

Styringsgruppe    Broen Larvik    Terje Grotle

NAV     Larvik     Monica Bøhler

NAV     Sandefjord    Tore Knudsen

Brukerutvalg     Sandefjord kommune   Tore Knudsen

Råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelse   Sandefjord kommune   Tore Knudsen

Gode pasientforløps læringsnettverk  Sandefjord kommune   Tore Knudsen

Brukerutvalg    Sidebygningen Tønsberg   Hampus Larsen

Brukerforum    ARA ved Sykehuset i Vestfold  Terje Grotle

NAV     Færder     Siri Dalbakk

HVA                              HVOR                  HVEM

BRUKERREPRESENTASJON VESTFOLD

Brukerutvalg    Stavanger kommune   Christer og Klara

Brukerutvalg    Rogaland A-senter   Melinda

Brukerutvalg    Karmsund ABR    Pål/ Christer

Brukerutvalg     ARA     Klara Veronika

Brukerutvalg    Crux behandling    Christer Askildsen

Brukerutvalg    NAV fylke    Pål Berger

Samarbeidsforum     TSB     Silje Gundersen/ Christer/Klara?

Brukerutvalg     Mestringsenheten, Sandnes kommune Linda S. Oftedal

Kompetansegruppe rus psykisk helse Fylkesmannen KoRus Stavanger  Pål Berger/ Silje

Erfaringsforum    KoRus Stavanger    Silje Gundersen/ Christer

Programkomite Recovery læringsnettverk Fylkesmannen, KS    Pål Berger

Planlegging av Overdosekonferanse  KoRus, Funkis, Stavanger kommune, A-larm Christer Askildsen

Planlegging av nasjonal Overdosedag Stvg kommune, Byprest

Styringsgruppe    Jæren Recovery College   Pål Berger/ Silje

Utvikling av nytt kurs «rask rushjelp»  Mestringsenheten Sandnes kommune Alexander Skålevik/Klara Tobiassen

Nettverk, overdoseforebyggenede arbeid Stavanger kommune   Hilde Askildsen

Samarbeidsforskning   KORFOR     Tale Slyngstad

HVA                              HVOR                  HVEM

BRUKERREPRESENTASJON ROGALAND
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Brukerutvalg    St. Olavs hospital    Erik Holm

Lobbyarbeid, møter   Trondheim kommune   Erik Holm

Nettverkssamling    Trondheim kommune   Erik Holm

Brukerstyrt gruppe   LBS     Erik Holm

Fellesmøter    Brukerorganisasjonene   Erik Holm

Referansegruppe omstillingsprosjektet Klinikk for rus og avhengighetsmedisin Erik Holm

Møte i lavterskel gruppen   Trondheim kommune   Erik Holm

Samarbeidsmøter med eksterne aktører      Erik Holm

Brukerutvalg psykisk helse   Trondheim kommune   Erik Holm

HVA                              HVOR                  HVEM

BRUKERREPRESENTASJON TRØNDELAG

Fremmer rus/pårørendefeltet    NAV Agder Fylke  Randi, Olav

Underutvalg Klart språk, Se på språket til brukerne   NAV Agder Fylke  Randi

Min journal-digitalisering Sørlandet Sykehus   Kristiansand  Randi

Implementering av pakkeforløpet Sørlandet Sykehus  Kristiansand  Randi

Brukerråd KPH Sørlandet Sykehus    Kristiansand  Randi

ARA brukerråd Sørlandet Sykehus    Kristiansand  Randi, Olav

Representasjon råd og utvalg, Mentorsamarbeid  Grimstad Kommune Linda

Sosialtjenesten/Brukerorganisasjoner   Grimstad  Kommune Aina

Prosjekt Boligoppfølgerteam     Grimstad Kommune Anne Marie

Intervensjon, NAPHA     Grimstad Kommune Unni

Samarbeidsutvalg, Lister Kommunene   Lister    Jan Ivar, Unni

Brukerrepresentant, Jegersberg gård    Kristiansand  Geir

Sosionomveiledning, UiA     Kristiansand  Olav, Reidun, Rudi, Kenneth, Monica

Fag/brukerutvalg, NAV     Lillesand   Unni, Linda

Kristiansand koronasamarbeid     Kristiansand  Unni 

Fag/brukerråd, 1 samling 2020    Kristiansand  Unni

Ruspolitisk Handlingsplan, Innspill til handlingsplan nye Kr.sand Kristiansand   Unni, Inger Lise

Brukerrepresentant, Sørlandet sykehus v/org. direktøren Kristiansand   Olav

Ungdomsråd, Sørlandets Sykehus    Kristiansand   Silje Marie (sluttet)

Agder Recovery Nettverk     Agder   Lars (Jan Ivar 2 g) 
ARN er initiert av Kristiansand kommune, og har en styringsgruppe 

bestående av 8 medlemmer + 2 storsamlinger i året. 

Evaluering, arbeidsgruppen ARA Byglandsfjord, ARA SSHF HF  Kristiansand/Bygland Erik T.

Overordnet plan for psykisk helse og rus, nye Kristiansand Kristiansand   Erik T.

Arbeidsgruppen: Alkoholpolitisk handlingsplan  Kristiansand 

Arbeidsgruppen: Ruspolitisk handlingsplan   Kristiansand   Erik T.

Tilsyn med Fylkesmannens arbeid, Arendal, Birkeland  Agder   Carl Fredrik (RiR)

Brukerorganisasjoner i Agder, Fylkesmannen   Agder   Unni

Praxis Bruker /Sør      Agder   Jan Ivar, Linda

HVA       HVOR   HVEM

BRUKERREPRESENTASJON AGDER
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ANDRE BRUKERREPRESENTASJONSOPPGAVER

Tommy Sjåfjell:  

• Fast deltagelse på helsedirektoratets digitale møter med 

  brukerorganisasjonene hver 14 dag.

• Deltatt fast i kontaktutvalget til Helse og omsorgs-

  departementet, som også har hatt flere møter enn normalt.

• 15 innlegg om ulike tema, digitalt og fysisk, antall tilhørere 

  totalt har vært i overkant av 1200 deltagere.

• Skrevet 4 bokkapitler.

• Skrevet 2 blogger, 3 kronikker.

• Deltatt i 2 podcaster og bidratt inn i to filmer i fjor.  

Fagrådgiver Erik Torjussen:

• 6 høringsinnspill

• I overkant av 50 forespørsler fra tjenestene for råd og innspill

• Har besvart ca 40 henvendelser fra bruker og pårørende i 

  tillegg til de i Agder. 

• Arbeidsgruppe strategisk fagplan alkohol ved Helse Sør-Øst 

• Arbeidsgruppe strategisk fagplan tvang, Helse Sør-Øst  

• Arbeidsgruppe strategisk fagplan selvmord, Helse Sør-Øst  

• Veiledningsgruppe forskning «Alkohol og depresjon» 

   ved FHI/Sykehuset Innlandet HF

HVA       HVOR     HVEM

BRUKERREPRESENTASJON NASJONALT

Møtenende vararepresentant i styret    Pårørendealliansen   Vigdis Løbach

Forskningsgruppe, Recovery på banen   Fotballstiftelsen    Tore Knutsen

Arbeidsutvalget      Bostøttealliansen      Erik Torjussen

Styremedlem      Stiftelsen Sollia kollektivet   Erik Torjussen

Arbeidsgruppe anbud Helse Nord RHF   Stiftelsen Finnmarkskollektivet    Erik Torjussen

Medlem brukerpanel og programutvalg   NSSF     Erik Torjussen

Styremedlem      Stiftelsen Finnmarkskolektiviet  Erik Torjussen

Høring i regi av Fagrådet     Rusreformen    Erik Torjussen

Høring i regi av Arbeiderpartiet på Stortinget   Rusreformen    Erik Torjussen

Medlem       Fagrådet TSB i Helse Sør-Øst  Erik Torjussen

Innlegg om pandemien møte med de private avtalepartnerne  HSØ     Erik Torjussen

Medlem referansegruppe     Nasjonal kompetanstjeneste TSB  Erik Torjussen

Prosjekt «Somatikk og rus»     Nasjonal kompetanstjeneste TSB  Erik Torjussen

Medlem programutvalg     Knutepunkt Recovery   Erik Torjussen

Avaluering pakkeforløp TSB     Helsedirektoratet    Erik Torjussen

Pakkeforløp overdose     Helsedirektoratet    Erik Torjussen

Ressursoversikt      Helsedirektoratet    Erik Torjussen

Sintef rapport – pakkeforløp psykisk helse og rus  Helsedirektoratet    Erik Torjussen

Fremtidig organisering av BrukerROP – arbeidsgruppe  Helsedirektoratet    Erik Torjussen

Revisjon Nasjonal faglig retningslinje 
«Forebygging av selvmord» - arbeidsgruppen   Helsedirektoratet    Erik Torjussen

Kvalitetsutvalg      Kirkens bymisjon    Tommy Sjåfjell

Kvalitetsutvalg      Helse og omsorgsdepartementet  Tommy Sjåfjell

Samarbeidsarena, Fagrådets nettverk for brukerorganisasjoner      Tommy Sjåfjell

Styremedlem      Fagrådet for rusfeltet   Tommy Sjåfjell

Styremedlem       Blå Kors     Tommy Sjåfjell

Brukerpanel      Nasjonalt senter for 
       selvmordsforebygging   Tommy Sjåfjell

Referansegruppe Kvalitetsregister     KORFOR/NK-TSB – KVARUS  Tommy Sjåfjell

LAR – sykehusanskaffelser      Nasjonalt utvalg    Jan Ivar Ekberg



a-larm.no  •  facebook.com/alarm.norge  
e-post: post@a-larm.no • telefon: 454 23 454
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