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STERK&KLAR 
Et verktøy for foreldre

Rusforebygging, alkohol og cannabis



Sterk&Klar eies og drives av IOGT i Norge.

IOGT i Norge er en frivillig rusforebyggende 

organisasjon som jobber med ruspolitisk påvirkningsarbeid, 

forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for 

rusavhengige og for barn og unge.



Sterk&Klar har som mål å støtte og veilede 

foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid



Utforskningsårene

I perioden mellom 13-17 år vil de fleste ungdommer 

møte, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde 

seg til rusmidler.  
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Foreldrerollen og 

foreldrenes betydning

Rusforebygging, 

alkohol og cannabis
Gaming,

psykisk helse  

og sosiale medier

Overgangen fra 

ungdomsskole til 

videregående

Foreldretreff i Sterk&Klar



Øke bevisstheten om foreldres funksjon 

som rollemodell og sine muligheter til å 

påvirke barnas valg



Hvorfor forebygge?

Hvordan forebygge?



Skadeforebygging





Akutte skader





Ungdata 2018



Risikofaktorer

Mangelfull opplevelse av aksept fra foreldre/søsken

Familieliv med høyt konfliktnivå og mangelfull struktur

Et høyt alkoholforbruk og rusmisbruk i familien

Venners positive holdninger til rusmidler og faktisk 

rusbruk



«Lise» (17)

Å ha mammas stemme med på fest

En studie av hvordan ungdom beskriver påvirkning rundt eget 

alkoholbruk

Almen, Henriksen 2018



Ungdata Vestre Aker 2018
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FÅR DU LOV TIL Å DRIKKE ALKOHOL AV FORELDRENE 
DINE? 

Ja Nei Vet ikke



Ungdom ønsker tydelige foreldre!

8 av 10 ungdommer ønsker foreldre som setter 

tydelige grenser for alkohol.

61% av 15-17 åringer oppgir foreldrene som 

viktigste grunn til at de ikke drikker 
(Helsedirektoratet 2011)



Rusfrie soner



Cannabis

- lavere terskel for å prøve







Skadevirkninger knyttet til cannabisbruk

Syns- og hørselshallusinasjoner

Psykose og schizofreni

Angstopplevelser og panikkanfall

Nedsatt evne til å reagere og 
koordinere

Svekkelse av immunforsvaret i 
lungeneFare for hjertesykdommer

Lavere IQ Fare for avhengighet



Svend Davanger er lege, hjerneforsker og 

professor ved Universitetet i Oslo.

Cannabis truer sjelden livet, men 
måten vi lever det på.
Cannabis virker sterkest på unge 
mennesker, det forandrer strukturen 
og funksjonen til viktige 
hjerneområder. Brukerne presterer 
dårligere innen utdanning og tar 
dårligere veivalg på avgjørende 
punkter i livet.



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

- Høy kvalitet på foreldre/ungdom-relasjonen

- Foreldrene har en oversikt over hvor den unge 
befinner seg og hvem hen er sammen med

- Kunnskap om skadevirkninger ved bruk

Burdzovic , Pape, Bretteville-Jensen 2016

- Ungdommen bruker sjeldent/aldri alkohol





Dette er viktig for oss fordi

• Mange tror nå cannabis er lovlig å bruke og besitte

• Dette er en pågående offentlig debatt

• Vi ønsker at færrest mulig skal begynne å bruke cannabis



Innstilling: 
Foreslår avkriminalisering av bruk og besittelse 
av narkotiske stoffer



Vår bekymring

• Store brukerdoser

• Svekker politiets avdekkingsmuligheter

• Økt bruk?

• Symboleffekten og økende normalisering. 
Opplevelsen av at det er fritt frem

• Brudd på narkotikaforbudet vil ikke lenger havne på 
«rullebladet»



Navn Fornavn



Faktorer som gjør barn mindre sårbare:

At de føler seg forstått av foreldre/foresatte

At de vurderer foreldre/foresatte som kompetente rådgivere i 

livet

At de merker at foreldre/foresatte følger skolearbeidet 

med interesse

At de deltar i felles fritidsaktiviteter med foreldre/foresatte 

At de opplever familieklimaet som samarbeidende og 

harmonisk

At de føler seg aktet som person av foreldre/foresatte



Den gode samtalen er gull verdt





Ungdomskontrakten
20 000,- til kjøreopplæring

Vinner 2019:
Filip Andreas Moldskred
v/Hareid ungdomsskule



Voksnes allianse

1. Snakke med ungdommen om hvorfor cannabis er skadelig

2. Sørge for at en voksen alltid kan hente ungdommen på fest

3. Være våken og oppe når ungdommen kommer hjem på 

kvelden

4. Gi beskjed om alkoholbruk hos ungdommer til foreldrene deres

5. Ønske å få beskjed dersom min ungdom drikker alkohol

6. Sjekke med foreldre ved overnattingsbesøk

7. Voksne skal alltid være tilgjengelige og i nærheten, om ikke i 

huset, på fester

8. Ungdommen skal alltid gi beskjed om hvor han/hun er og hvem 

han/hun er sammen med

9. Voksne skal ikke bruke alkohol i samvær med ungdom

10. Voksne skal ikke opptre beruset i samvær med ungdom

11. Ikke send med ungdommen alkohol

12. Være konsekvent og tydelig på at alkohol før fylte 18 år ikke er         

tillatt/akseptert



Gi oss en tilbakemelding på www.sterkogklar.no


