
NYHETSBREVNR 2
MITT LIV-UNDERSØKELSEN2019

• Etter høstferien gjennomføres Mitt 
liv-undersøkelsen for tredje gang!  
 
• 2000 deltagere får tilsendt under- 
søkelsen på mail og sms

• 1000 deltagere gjennomfører 
undersøkelsen på skolen 
 
• Vi vil svært gjerne at du deltar!

Mitt liv- 
undersøkelsen 
2019 starter nå!

HVOR MANGE BRUKTE RUSMIDLER OG TOBAKK I 2017 OG 2018?

Alkohol

De aller fleste hadde aldri prøvd alkohol, sigaretter, snus eller cannabis. 
Likevel begynte mer enn en av fem å drikke alkohol mellom 2017 og 2018. 
Langt færre begynte med snus (7 %), sigaretter (5 %) eller cannabis (3 %). 

Aldri
Bare i 2017
Bare i 2018
Både i 2017 og 2018

Snus Sigaretter Cannabis
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Siste gang undersøkelsen 
gjennomføres i skolen!

PERSONVERN

Tusen takk tidligere og nåværende elever, lærere, rektorer, helsesøstre og 
kontaktpersoner ved skolene for deres tid og ressurser! 

I 2018 fikk vi ny personopplysningslov.  
Du kan lese mer om hvordan vi ivaretar 
personvernet ditt på nettsiden vår:  
https://www.fhi.no/div/personvern/  
 
Når du har gått ut av ungdomsskolen, 
tar vi direkte kontakt med deg på telefon 

Vi trekker også i høst tre vinnere av iPhone blant deltagere  
som har gått ut av ungdomsskolen

TREKNING AV IPHONE! 

Du kan kontakte oss på
• Telefon: +47 406 45 748 
• E-post: mittliv@fhi.no

Du kan også lese mer her:
www.fhi.no/studier/mittliv See www.fhi.no for the English version of this newsletter. 

• Det er ingen rette  
eller gale svar 
 
• Det er viktig at du svarer 
så sannferdig som mulig 
 
• Foreldrene dine, lærerne 
eller vennene dine vil aldri 
få vite hva du har svart 
 
• Du er velkommen til  
å være med på under- 
søkelsen selv om du ikke 
svarte i fjor 
 
• Du står fritt til å velge 
om du vil fortsette å delta i 
undersøkelsen eller ikke

HUSK!

• Du er blant få  
ungdommer i verden som 
deltar i en undersøkelse om 
ungdommers holdninger 
til og bruk av rusmidler, 
trivsel og interesser  
 
• Når dere deltar i  
undersøkelsen over flere år, 
gir dere særlig viktig  
informasjon om hvordan 
vaner og avhengighet 
utvikler seg over tid  
 
• Svarene deres gir derfor 
ny kunnskap om ungdom-
mers helse. De vil påvirke 
beslutninger i kommuner 
og storting, og bidra til 
internasjonal forskning

SVARENE 
DERES TELLER!

eller mail. Vi henter informasjon fra 
Kontakt og reservasjonsregisteret 
(KRR) hos Direktoratet for forvaltning 
og IKT (Difi):  
https://www.difi.no/fagomrader-og- 
tjenester/digitale-felleslosninger/ 
kontakt-og-reservasjonsregisteret
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