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AF JORUNN MOEN                 

Elisad (European Association of Li-
braries and Information Services) er 
en sammenslutning af europæiske 
biblioteker og informationscentre 
inden for rusmiddelområdet. Elisad 
har i to år ledet et EU-financieret 
udviklingsprojekt, som har resulte-
ret i en unik, europæisk emneportal 
for rusmiddelområdet: The Elisad 
Gateway.

Archido, et tysk rusmiddelbiblio-
tek ved universitetet i Bremen, har 
koordineret projektet. 12 europæi-
ske institutioner har sammen ud-
viklet emneportalen til at blive et 
præcist informationsværktøj for rus-
middelområdet. Den Europæiske 
Kommission har støttet projektet 
økonomisk i perioden 2002-2003.

Elisads emneportal er et omfat-
tende katalog over netsteder om 
afhængighed, alkohol og andre rus-
midler fra 32 europæiske lande. Em-
neportalen giver fagfolk fra rusmid-
delområdet adgang til en ny arena. 
Portalen tilbyder information om 

aktivitetsområder, publikationer og 
interaktive netsteder fra relevante 
europæiske institutioner inden for 
rusmiddelområdet. Emneportalen 
omfatter rusmiddelbrug, forebyg-
gelse, behandling, politik, forskning 
og kultur. På portalen kan der søges 
på mere end 350 emneord. Det er 
også muligt at lagre søgeresultater 
inden for de forskellige søgefunk-
tioner.

Elisads emneportal for rusmid-
delområdet er i form og indhold 
en unik europæisk netressource. 
Sprogbarrierer og manglende kom-
munikationsstruktur mellem Øst- 
og Vesteuropa har tidligere været 
hindringer for informationsudveks-
ling og institutionel netværksbyg-
ning inden for rusmiddelområdet i 
Europa. Emneportalen bidrager til 
at lempe på disse hindringer.

Fremtidig vedligeholdelse af em-
neportalen er sikret ved, at 16 euro-
pæiske institutioner har forpligtet 
sig til at deltage i arbejdet med at 
videreudvikle portalen. Satsnings-
områder fremover er: 

1) Øget adgang til information fra 
Central- og Østeuropa 

2) Teknisk forbedring 
3) Bidrag på flere sprog

I Norden er emneportalen over-
sat til finsk, svensk og norsk, men 
desværre endnu ikke til dansk. År-
sagen er, at Elisad ikke har nogen 
danske medlemmer. Denne artikel 
er et forsøg på at komme i kontakt 
med potentielle medlemmer, som 
kunne tænke sig generelt at deltage 
i Elisads netværksarbejde og mere 
specifikt i selve portalarbejdet, som 
består i at finde frem til seriøse dan-
ske netsteder inden for rusmiddel-
området, analysere disse ved hjælp 
af et specialudviklet værktøj og 
oversætte portalens tekst til dansk.

Interesserede kan kontakte Jorunn Moen
E-mail adresse er:  jm@sirus.no
Læs mere på www.sirus.no

Elisads emneportal for rusmiddelområdet er 
tilgængelig på: http://www.addictionsinfo.eu

Danmark er savnet        
i et vigtigt europæisk samarbejde
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