
 

 

 

  

KUNNSKAPSBASERT VERSUS VERDIBASERT 

RUSMIDDELFOREBYGGENDE POLITIKK? 

ONSDAG 6.MAI 2020 

STED: DIGITAL SAMLING I PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE ROGALAND  

 

PÅMELDINGSFRIST: 30. APRIL 2020. PÅMELDING: WWW.ROGFK.NO  

 

MÅLGRUPPE: PARTNER i PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE, FOLK SOM 

ARBEIDER MED RUSMIDDELFOREBYGGING OG POLITIKERE  

 

https://www.rogfk.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=213&MId1=7
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/partnerskapsaktorene/


 

 

Program 

10:00 Velkommen –  møteleder – fylkespolitiker Inghild Vanglo 

 

Mål etter dagen: 

Styrket kunnskapen politisk og administrativt til å inkludere forhold 

som fremmer det rusmiddelforebyggende arbeidet inn i 

oversiktarbeidet og drøfte utfordringer inn i rusmiddelpolitiske 

handlingsplaner i kommuner. Få innblikk i det systematiske 

folkehelsearbeidet.  

Samlingen tar utgangspunkt i Program for folkehelse i kommunene 

2017-2027 rettet mot psykisk helse og rusmiddelforebyggende arbeid, 

barn og unge (0-24 år).  

10:15 - 11:00 

 

 

 

 

 

 

Helsedirektoratet:  

 

 Rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv.  

 

Hva er det? Hvordan kan rusmiddelforebygging inkluderes i 

oversiktsbildet og gi et utgangspunkt for drøfting av tiltak i 

kommunen? 

Rusmiddelforebygging som tema i Program for folkehelsearbeid 

 

 

Ved Kjersti Halvorsen Engeseth, Rakel Jonassen og Hildegunn 

Brattvåg, Seniorrådgivere, Divisjon folkehelse og forebygging   

 

11:00 - 11:15 KoRus:  

 

Rollen som kompetansesenter i programmet. 

Ved Svein Gustafsson,Fagkoordinator for rusmiddelforebygging 

Ansvar: Ungdata, Brukerplan og planarbeid 

 

11:15 - 11:55    Erfaringsdeling om det systematiske folkehelsearbeidet :   

 

1. Haugesund kommune- Hvordan blir funn fra Ungdata 

diskutert hos ungdomsråd og kunnskap delt som en del 

av kunnskapsgrunnlaget i kommunen. Egil Sandgren, SLT 

koordinator i Haugesund kommune.  

2. Sandnes kommunen- Arbeidet med å lage en helhetlig og 

samlet rusmiddelpolitisk plan. Katharina Hovland, fagleder i 

Fagstab Helse og velferd, Sandnes kommune.  

 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/program-for-folkehelse-2017-2027/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/program-for-folkehelse-2017-2027/


 

 

  

 

 

 

 

11:55 - 12:30 

 

Lunsj 

12:30 - 13:15 Sverre Nesvåg, Professor og forskningsleder KORFOR (Centre for 

alcohol and drug research):  

 

Avkriminalisering sett i et større bilde: Få innsikt i et sammensatt 

rusbilde: marked, bruk og brukere, omsorg og velferdstjenester, 

regulering og normer.  

    Hva vil det si å ha et helhetlig blikk og en helhetlig plan?  

    Hva er faktorer som fremmer rusmiddelforebyggende arbeid og hva 

vet vi virker av tiltak i en handlingsplan. 

    Kunnskap versus verdibasert politikk?  

 

13:15 - 13:35 Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til:  

 

En alkovettorganisasjon som samarbeider med kommuner om 

lokaltilpasset rusforebygging. 11 kommuner og fylkeskommunen er 

medlemmer fra Rogaland.  

 

13:35 - 13:45 

 

10 minutters beinstrekk  

 

13:45 - 14:30 Dr. Lars Einar Haugland, bedriftslege i Akercare:  

 

Hvordan påvirker rusmidler mennesker og samfunnet vårt. 

 

14:30 - 15:00 Bokn kommune-  Anne Elisabet Askeland, Samfunns – og 

utviklingsjef, Bokn kommune: 

 

Hvordan bli bedre på evaluering. Evaluering er en viktig del av det 

systematiske folkehelsearbeidet. Erfaringer med sjekkelister og 

skjema.  


