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Приложения, които могат да помогнат при психично 

заболяване 

 

 

Новите приложения, които се използват в Норвегия, позволяват да се проследят 

емоционалните възходи и падения на пациентите и да включат семейство, приятели или 

терапевт в информиране какво се случва с пациента. В случай на сериозни психични 

заболявания, подобни приложения могат да осигурят безопасна мрежа в ежедневието - 

както за пациента, така и за семейството му. 

Приложението Mood247 е терапевтично полезно за хората с психични проблеми, с 

помощта на което могат по-добре да следят промените в настроението си. Общите части 

на психотерапията включват изясняване за пациента за това, което предизвиква неговото 

проблемно поведение или отрицателни емоции. 

Приложенията помагат за облекчаване на депресията и други разстройства на 

настроението при пациенти. Приложенията могат потенциално да предоставят и бърза 

информация за това как работи психологическото лечение или наркотиците. 
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Mood247 

Ежедневна регистрация на настроението 

 

Записването на настроението на пациента чрез приложения е сравнимо с приложенията  

за диабетици, които наблюдават собствената си кръвна захар у дома. 

Mood247 изпраща на пациента текстово съобщение веднъж на ден, на база число, което 

те предварително са посочили. Числата съответстват на настроенията им, като 1 

представлява най-негативното им настроение, а 10 показва най-доброто им настроение. 

Пациентите могат също така да добавят описания, за да обяснят класирането си в 

контекст. 

Пациентите виждат взаимоотношенията на собствените си промени в настроението. 



ДОКЛАД                                                                                          

ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ТРАНСФЕР НА 

ЗНАНИЯ И ОПИТ 

 

  
 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЯНАТА 3 

 

Да запишат настроението си чрез Mood247 има и друг благоприятен ефект за пациентите 

- те се научават да намерят контексти в това как се променя тяхното настроение. Това 

означава, че те могат да осъзнаят по-добре защо понякога се чувстват особено 

притеснени, раздразнителни или депресирани. 

Mood247 не е първото приложение, което позволява на хората с психични проблеми в 

Норвегия да записват собствените си промени в настроението. 

Прилаган вариант е и Moodscope, създаден през 2007 г. от Джон Кусинс, независим 

бизнесмен от рекламната индустрия, който трябваше да проследи собствените си 

промени в настроението. Това приложение също така позволява споделянето на записи 

за настроение със семейството, приятелите или здравните специалисти. 

 

Има основание да се смята, че приложенията за проследяване на настроението ще станат 

естествена част от защитата на психичното здраве в идните години. 

"Как се чувствате?" – вероятно е изненадващо труден въпрос, но новите приложения 

правят възможно проследяването на емоционалното състояние толкова лесно, колкото и 

графичния сърдечен ритъм на EKG. 

Терапевтите в Норвегия често карат пациентите да следят променящите им се 

настроения, поведенческите промени и други аспекти на ежедневния им живот. Тези 

приложения и програми помагат при лечение на депресията и другите  разстройства на 

настроението. Данните за запис не само съдействат на лекарите и пациентите да разбират 

по-добре защо се появят симптомите, но и  информацията разкрива сравнително бързо 

дали лечението (включително и при зависимости) работи. 
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Moodscope, който се адаптира от валидирана мярка за настроение, която изследователите 

използват при изучаване на психични заболявания, изисква от потребителите да 

натиснат поредица от 20 "игрални карти" на екрана, всяка от които означава емоция като 

"страх" или "вдъхновение" по рейтингова скала от нула до три, за да се измери 

интензивността. Взети заедно, рейтингите представляват цялостната емоционална 

температура на пациента. 

Колкото и полезно да е проследяването на настроението, то може да има някои 

последици за неприкосновеността на личния живот. Едно свободно приложение, 

работещо с мобилни телефони, наречено Emotion Sense, има за цел да надхвърли ръчно 

въведените данни на пациента и да интегрира информация за местоположението, както 
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и начина, по който потребителят използва други телефонни програми като обаждания, 

игри и електронна поща. Първоначално разработена като изследователски инструмент 

за събиране на възможно най-много информация за участниците, една по-ранна версия 

дори анализира гласовия тон през микрофона като част от оценката на настроението. 

Лечение на злоупотреба с вещества при подрастващи в 

Норвегия 

Метаанализ, реализиран от Терж Огдън и колеги в Норвежки център за поведенческо 

развитие (Norwegian Center for Child Behavioral Development) в Университета в Осло, 

показва, че центровете за рехабилитация и заведенията за защита на детето са ефективни 

предимно за тежките зависимости. При подрастващите и хората с леки зависимости 

обаче има по-добри модели за лечение. Това са индивидуален подход и семейна терапия. 

Семейната терапия е необходима, тъй като за подрастващите родителите са както 

причина, така и решение на проблема. Обикновено при тази възрастова група 

злоупотребата с вещества е следствие от проблем в семейството. В същото време 

родителите имат най-голямо влияние върху децата си за прекратяването на употребата. 

Всички членове на семейството посещават заедно семейната терапия и се работи върху 

разрешаване на конфликтите в дома. Намират се дейности, които да правят заедно. 

Родителите осъществяват контрол върху това къде и с кого излиза детето, кога ще се 

прибере, както и се въвличат повече в учебния процес и постижения. 

Индивидуалната терапия с подрастващия е насочена към промяна на поведението и 

нагласите му към наркотиците. Усвояват се когнитивни стратегии за предотвратяване на 

рецидиви; преминава се през мотивационна терапия за възвръщане на контрол над 

живота си. Те се учат да разпознават стимулите, които ги подтикват към употреба (т.нар. 

„емоционални спусъци“), научават различни начини за отказване от наркотиците, както 

и ценността от саморегулацията. Напомнят им се отрицателните ефекти от 

злоупотребата с вещества, като например провал в намирането на работа, натрупване на 

дългове, трудности в създаването на романтична връзка. 
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Лечение чрез награждаване 

Терж Огдън участва в реализацията на крос-културно изследване с 41 подрастващи за 

употребата на канабис. Родителите осъществяват контрол чрез изследване на урината без 

предварително предупреждение. Ако тестът излезе чист, младежите получават награда 

според предварително договорени предпочитания: нови дрехи, удължен вечерен час, 

позволение да покани приятели и др. Методът се оказва успешен – според изследването 

само 1 на 13 проби е била положителна, а накрая всичките участници се излекуват. 

Ранна интервенция 

За да има резултат от терапията от голямо значение е да се познава причината за 

употребата (проблеми в семейството, влияние от връстници, ниски училищни 

постижения, индивидуална уязвимост) и да се започне ранна интервенция. При ранна 

намеса и участие на родителите в процеса, лечението обикновено е успешно. За да има 

успех от терапията, тя трябва да започва още след първи сигнали: при арестувани 

младежи за минимална употреба на наркотици или ако учителите забележат 

подозрителни знаци. 

 

Нов метод за лечение на зависимост към хероин 

Според данни от 2013 г. 70 души на 1 милион в Норвегия умират, заради употреба на 

вещества, което поставя страната на първо място по брой зависими в Западна Европа и 

на второ място по смъртни случаи от свръхдоза в цяла Европа след Естония. Това води 

до засилване на мерките за борба със зависимостите и до ефективни нововъведения. 

В градовете Осло и Берген в Норвегия се въвежда иновативен метод за лечение на 

зависимостта към хероин, който се състои в позволяване на зависимите да си инжектират 

диаморфин, но в медицинска среда, където ще са защитени от фатален край. Веществото 

е медицински еквивалент на хероина и е предназначено за тези, които не се повлияват от 

метадоновата терапия и които са в най-голям риск. В Бегрен повече от 90% от зависимите 

са на метадонова терапия, но се смята, че за останалия малък процент нововъведението 

може да доведе до резултат. 
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Крайната цел е прекратяване на употребата на хероин. Досегашните опити показват, че 

методът е успешен и помага за намяляването на употребата, редуцира престъпленията, 

свързани с наркотика и подобрява социалното функциониране.  

Новото схващане е, че тоталната забрана на хероина не може да помогне, защото се 

създава недоверие между зависимите и здравната система. Вместо да бъдат арестувани, 

зависимите трябва да имат достъп до адекватно лечение. В столицата Осло има стаи, в 

които хероинозависимите могат да влизат със собствени наркотици, но екип от 

медицински специалисти е наблизо, за да помогне в случай на свръхдоза. Следващата 

стъпка е да се раздава безплатен диаморфин за хората, за които мотадонът е прекалено 

слаб. Недостатъците на този вид терапия са, че диаморфинът е много скъп (може да 

надвиши 22 000 $ годишно на потребител), както и че се налага стриктен режим за 

получаване на безплатното вещество, към който не всички зависими са способни да се 

придържат. 

 

Психично здраве при деца и младежи 

Медицинска сестра в училищата в Норвегия има отговорността да следи за психичното 

здраве на учениците. Ако забележи сигнали за психичен проблем, тя препраща детето 

към училищния или личния лекар, които могат да помогнат с психотерапия и 

медикаментозно лечение. 

Младежкият здравен център е отделна институция от личния и училищния лекар. Той се 

занимава с психологически и социални проблеми сред младежите, сред които 

злоупотреба с вещества, хранителни разстройства. Услугата е изцяло безплатна. 

Личният лекар, когото има всеки норвежец, може да лекува лек или умерен психичен 

дистрес, както и да насочи към социалните служби в общината, психолог или специалист 

от детско-юношеска психиатрична клиника. За спешни случаи съществува спешно 

отделение, което се занимава с остри наранявания, заболявания и проблеми. В по-

големите градове съществува и психиатрично спешно отделение. 

При психичен проблем всеки норвежки гражданин може да се обърне към общината, 

която да му предостави необходимото лечение и подкрепа. Тя предлага: 
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 Работа и образование; 

 Различни занимания; 

 Безплатно краткросрочно лечение на леки до умерени психични проблеми и 

разстройства от психолог; 

 „Фамилна къща“, която предлага съдействие на семейства и деца; 

 Социален екип, който помага в разрешаването на лични и практически проблеми 

(outreach team) за хората, които нямат достъп до друга помощ; 

 Дискусионни групи; 

 Подслон. 

Децата и младежите с увреждания имат същите права като всички останали, като за тях 

се предлагат допълнителни здравни услуги. Много от тях имат нужда от съдействие за 

достъп до образование и по-късно до работа. 

 

Наръчник за правата на деца и младежи с увреждания 

Норвежкият здравен директорат (Norwegian Directorate of Health) е разработил наръчник 

за правата на децата и младежите с увреждания, и за техните семейства. В него подробно 

са описани всички възможности за съдействие и помощ, които се предлагат. Целта на 

наръчника е да улесни семействата, като събере накуп цялата легална информация за 

услугите от държавни агенции и институции. Той обхваща предлаганите услуги за 

цялото развитие на човек с увреждане – от първите му години, през училищния период, 

до намирането му на работа и жилище; включва също центрове за рехабилитация и 

семейна подкрепа, както и административна информация. Написан е достъпно, 

разглеждайки случая на Джина, дете с увреждане. 

Детските здравни клиники в Норвегия обхващат деца от 0 до 5 г. и техните родители. 

Освен специалистите за физическо здраве, те разполагат с психолози, семейни терапевти 

и образователно-психологически служби (Educational Psychology Services). Тези клиники 

проследяват не само физическото, но и психосоциалното развитие на децата. 
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Предлагат се аналогични младежки клиники, които обслужват децата до 20 години. Те 

са безплатни и мултидисциплинарни, и работят до късно вечерта. Сред 

психологическите и социални теми, които засягат, са:  

 Увлечения  и любов; 

 Полови инфекции, контрацепция и аборти; 

 Хранителни разстройства; 

 Злоупотреба с вещества; 

 Семейни проблеми; 

 Насилие. 

 

 

Психиатрична помощ без лекарства в Северна Норвегия 

В Северна Норвегия съществува услугата за лечение на психични заболявания без 

антипсихотични лекарства, като изборът се взима от пациентите. Една от болниците, 

които го предлагат, е в Тромсьо (Asgard Psychiatric Hospital, Tromso, Norway). Това се 

отнася за всички пълнолетни граждани (над 18 години), а с приоритет са пациентите с 

психоза и биполярно разстройство. За да се приемат, е необходимо препращане от лекар, 

в което се описват лични данни, информация за семейството, диагноза и съпътстващо 

лечение (напр. лекарства без рецепта). Взима се предвид на първо място мотивацията на 

пациента за лечение без медикаменти, което се оценява чрез формуляр, попълван от 

самия пациент. 

В този формуляр пациентът попълва името и адреса си. Трбява да отговори на въпросите 

защо иска този вид лечение, как е опитвал да се справи с психичното си разстройство по-

рано и дали методът е довел до успех, какви цели си поставя за развиване в хода на 

лечението без лекарства, какви интереси има. 

Този вид лечение е фокусирано върху доброволната активност на пациента, стратегиите 

му за справяне, саморегулацията и осъзнатостта за собственото му здравословно 

състояние, за предизвикателствата и възможностите пред него. Поставен е акцент върху 



ДОКЛАД                                                                                          

ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ТРАНСФЕР НА 

ЗНАНИЯ И ОПИТ 

 

  
 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЯНАТА 10 

 

личните взаимоотношения, включително семейството. Развиват се нагласи като 

равенство, доброволна активност, решителност, уважение, състрадание, както и че човек 

знае най-добре кое е най-подходящото лечение за него . След приключване на лечението 

в клиниката е необходимо да се проследи напредъка от общината или локалния център 

за психично здраве и зависимости. 

Важно е да се знаят взаимоотношенията на индивида, включително със семейството, 

социалните условия, историята на заболяването, преживени житейски ситуации и 

социални източници на влияние. Част от тази информация се знае от самото начало, 

докато друга се научава в хода на лечението. Пациентът има ключова роля в посоката на 

лечението, като трябва да определи сферите в живота, върху които да се фокусира 

лечението и да посочи главните цели на възстановителния процес. Обсъждат се 

желанията, предпочитанията и очакванията му. Основната цел е да се постигне 

пълноценен живот въпреки и заедно с психичното заболяване; да се постигне пълно 

интегриране на индивида в обществото. Възстановяването се възприема като част от 

личния опит, а не като изчезване на симптомите, каквото е класическото разбиране. 

Лечението е много индивидуално като съдържание и продължителност, защото е 

съобразено с желанията и предпочитанията на пациентите, както и с личните 

предизвикателства. Част от дейностите са: 

 Възстановителни уъркшопи 4-5 пъти седмично за справянето с психочното 

разстройство и работа върху личните цели за подобрение. Това става чрез 

развиване на умения, предподаване, групови и индивидуални задачи. Където е 

възможно и подходящо, се използват видео разговори; 

 Всекидневно участие във физически активности заедно с персонала във и извън 

клиниката, която разполага с гимнастически салон. Също така, се съдейства в 

търсенето на подходящи физически активност за вкъщи. Доказано е, че дори 

малка физическа активност води до повишено настроение и енергия, подобрява 

съня, самооценката и майсторството. Предлага се телесна терапия (упражнения 

за внимание, релаксация и др.), която води до понижаване на стреса, кръвното 

налягане и емоционалния контрол. Включва се и класическа физиотерапия, тъй 

като физическият и психическият стрес могат да доведат до неправилно 
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функциониране на мускулите и костите. И тук се поощрява активното участие на 

пациента. Предоставят му се информация и насоки. 

 Задачи, свързани с храненето; всеки, който желае да готви, е свободен да го 

направи; 

 Разговори с лекуващия екип; 

 Общуване с хората от обкръжението на пациента – близки, личен лекар, 

общински здравни услуги и други институции; 

 Зелена стая, в която желаещите могат да се грижат за декоративни растения, 

билки, зеленчуци; 

 Предлагат се консултации с психолог, физиотерапия, арттерапия (важна за 

откриване на неподозирани качества), обучение в индивидуални умения и умения 

за работа, музикотерапия и работа по взаимоотношенията. 

Лечението на психични заболявания без медикаменти става все по-разпространено в 

Норвегия. На 1 септември 2017 е проведена конференция на тема „Възможности за 

лечение без медикаменти в психиатричната практика, включващи гласа на пациента и 

мрежата му от контакти“ (Drug free possibilities in psychiatric care Including the voice of 

the patient and the network), като част от 22-ра Международна среща за лечение на 

психозите (The 22nd International Meeting for the Treatment of Psychosis). 

             

 

Телефон и форум за подкрепа 

Безплатен телефон за помощ (Helpphone), на който младежи и възрастни могат да се 

обаждат, за да споделят проблем, свързан с психичното здраве. Целта е да се получи 
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подкрепа, да се изтъкне, че психичните трудности са част от живота на всеки човек и 

могат да бъдат преодолени. Освен това, обадилите се получават информация за помощ и 

различни активности. Услугата, макар и не безплатна, е достъпна включително от 

чужбина, като има възможност за разговор на английски. На телефона за помощ може да 

се звъни денонощно, без почивен ден. Инициативата датира от 1992 година и всяка 

година се регистрират около 150 000 обаждания. 

Служителите на телефона са специалисти от различни сфери, които предлагат 

изслушване, размисъл, съвети, техники за справяне и независимост, и оптимистична 

гледна точка. Всичко това е анонимно, освен в случай на сериозен проблем, застрашаващ 

здравето и живота, когато те са длъжни да уведомят съответните институции. 

Поради успеха на инициативата, в последствие се разработва и форум за психично здраве 

(Sidemedmedord.no), в който човек може да потърси съвет от други потребители или от 

специалистите на сайта. Във форума могат да пишат само регистрирани потребители, 

като съществува опцията за изпращане на приятелство, за да може публикуването от 

потребителя да се вижда само от приятелите. Сайтът има секция за публикуване на лични 

истории, за да може потребителите да почувстват подкрепата от това, че не са сами в 

проблема си. Отговорът на анонимен имейл до специалистите пристига до 48 часа. А при 

нужда от по-бърз отговор, съществува чат на живо, в който специалистите отговарят 

веднага. Над 60 000 запитвания, постове и приятелски съобщения се публикуват 

годишно. 

 

Психично здраве, предлагано от общината 

Всяка община в Норвегия предлага промоция и превенция на здравето в центровете за 

здравословен живот (Fresh Life centers). За първи път е открит такъв център през 1996 г., 

а днес вече има в 264 общини. 

Центровете са ориентирани към хората в риск от психично заболяване, както и към тези, 

които вече са развили такова. В тях се работи независимо от диагнозата. Целта е 

клиентите да променят навиците си и да научат да се справят с предизвикателствата от 

физическо, психично и социално естество. Активното им участие и желание за учене е 
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от ключово значение. Центровете за здравословен живот работят върху 

информираността на обществото за здравословните навици. 

Предлага се помощ в следните сфери: 

 Физически активности; 

 Разработване на диети; 

 Техники за спиране на тютюнопушенетои и съпътстващи проследяващи 

програми; 

 Техники за справяне с депресията и претоварването; 

 Техники за подобряване на съня; 

 Разговори за алкохолна зависимост. 

Голяма част от центровете имат отделни услуги за деца и младежи, техните родители 

или настойници, възрастни хора и имигранти. Услугите са предлагани от конкретната 

община или в сътрудничество с други общини и институции. Специалистите са от 

различни области: психолози, физиотерапевти, диетолози, професионалисти от сферата 

на образованието, заетостта и публичното здраве. Центровете за здравословен живот са 

подходящи за съпътстващо лечение (изготвяне на хранителен режим преди и след 

операция, рехабилитация и др.). Те препращат към други държавни, доброволчески или 

частни институции, ако е необходимо. 

 

Превенция на зависимости на работното място 

Норвегия осъзнава, че зависимостите и злоупотребата с вещества се отразява 

отрицателно на работната среда, затова превенцията се възприема като едно от 

задълженията на специалистите по Човешки ресурси. Информирането и подкрепата при 

решаване на проблема са от помощ както за индивида, така и за организацията. 

Организация Akan помага на работодателите на малки и средни организации с 

превенцията на зависимости и злоупотреба с вещества от служителите им още от 1963 г. 

Сред дейностите й са: 
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 Планиране, организиране и изпълнение на програма за превенция на работното 

място; 

 Информационни кампании в организациите; 

 Обучение на работодатели и служители в необходимите умения; 

 Разработване на годишен план за превенция на зависимости и злоупотреба с 

вещества. 

Като резултат изпълнението на тези дейности се създава по-благоприятна култура в 

организациите, а служителите им са по-информирани относно рисковете от злоупотреба 

с вещества. 

Организация Akan предлага разнообразни активности, свързани със зависимостите, 

включително поведенческите, и злоупотребата с вещества. Сред тях са курсовете за 

повишаване на знанието за различните наркотици; предлагане на помощ, ако служител 

има проблем, например какъв разговор да се проведе, за да се открие и признае 

проблемът. 

 

 

Препоръки на норвежките експерти за взаимоотношения на 

Министерството с гражданите! 

Как да се окаже помощ в критично събитие? 

Съвети за гражданите какво да направят, ако имат нужда от помощ или от някого, с 

когото да говорят: 

 Започнете в общината, в която живеете; 

 Вижте уеб сайта на Вашата община; 

 В повечето общини ще има повече възможности; 

 Свържете се с Вашия лекар; ако не знаете кой е , проверете в Здравни контакти 

на моето здраве (изисква се вход) или обадете се на 800 HEALTH (800 43 573); 
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 Можете да се свържете с Вашия общопрактикуващ лекар, лекаря за спешна 

медицинска помощ или екипа за психо-социална криза в общината. Редът варира 

между общините. Кризисният екип е обучил персонал, който може да помогне; 

 Много общини разполагат със собствен отдел за психично здраве или психично-

здравни услуги; 

 Някои общини имат психологически предложения, които са безплатни и без 

референции; 

 Здравните сестри също могат да окажат добра помощ; 

 Ако е необходимо, личния лекар или друг професионален персонал в общината 

може да Ви помогне да се свържете със специализираната здравна служба. 

Семейно консултиране 

Службите за закрила на семейството могат да предоставят напътствия и съвети, за да се 

справят и обработват различни видове предизвикателства и кризи в семейството. 

Мрежата за деца, младежи и семейства (Bufetat) има общ преглед на всички служби за 

закрила на семейството с информация за връзка . 

 

Полезни контакти 

Съвет за психично здраве 

www.psykiskhelse.no  

Съветът за психично здраве е чадърна организация, която е движеща сила за добро 

психично здраве. 

Национална асоциация за роднини по психично здраве 

www.lpp.no  

Телефон за съвети за близки: 22491922 

Работно време: понеделник - петък: 10 - 15 вторник: 10 - 19 часа 

http://www.psykiskhelse.no/
http://www.lpp.no/
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Психично здраве 

www.mentalhelse.no  

Телефонните и мрежови услуги са за всеки, който има нужда от някого, с когото да 

говори. 

24-часова услуга 

 

Помощ за помощ 

www.hjelptilhjelp.no  

Уебсайт с намерение да улесни търсенето на грижи за психичното здраве. 

 

Norway.no 

www.norway.no  

Онлайн магьосник за обществени услуги и има общ преглед на уебсайтовете на 

отделните общини, с телефонни номера и адреси на местата, където може да се получи 

помощ. 

 

Църква SOS 

www.kirkens-sos.no 

22 40 00 40 

 

Чатове за помощ 

www.sos-chat.no  

www.korspahalsen.no (кл. 14.00-22.00) 

http://www.mentalhelse.no/
http://www.hjelptilhjelp.no/
http://www.norway.no/
http://www.kirkens-sos.no/
http://www.sos-chat.no/


ДОКЛАД                                                                                          

ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ТРАНСФЕР НА 

ЗНАНИЯ И ОПИТ 

 

  
 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЯНАТА 17 

 

 

Телефон за съвети за близки 

116123 

Работно време: понеделник - петък: 10 - 15 вторник: 10 - 19 часа 

Телефонните и мрежови услуги са за всеки, който има нужда от някого, с когото да 

говори или да пише. 

 

Червен кръст  

800 33 321 (кл. 14.00-22.00)  

 

Телефон за помощ - Helpphone 

116 123 (24 часа)  

 

Форуми за психично здраве 

www.sidemedmedord.no  

www.ung.no  

 

Психиатрично лечение без лекарства 

www.unn.no  

Университетска болница в Северна Норвегия, която има клонове в няколко града, 

предлага психиатрично лечение без лекарства. 

 

 

http://www.sidemedmedord.no/
http://www.ung.no/
http://www.unn.no/
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Kriseinfo.no  

www.kriseinfo.no  

Интернет портал с информация за обществеността в спешни случаи. Информацията е от 

компетентните органи в условията на криза или нежелано събитие. 

 

Превенция на зависимости на работното място 

www.akan.no  

 

Център за лечение на зависимости 

www.vangseter.no  

 

  

 

 

 

 

 

 

Този документ е изготвен от Фондация „Институт за изследване на промяната“ по 

проект с Договор № BG 07 РД-13-358/09.10.2017, към Фонд за двустранни отношения, 

Мярка Б, финансиран от ФМ на ЕИП и НФМ – 2009- 2014. 

Цялата отговорност за съдържанието е на Бенефициента ИИП. 

http://www.kriseinfo.no/
http://www.akan.no/
http://www.vangseter.no/

