Utredningsnotat om rus, psykisk helse og kriminalitet: Mulighet
for regional forebyggende og helsefremmende innsats
Innledning
Notatet er utarbeidet med bakgrunn i fylkestingets vedtak i forbindelse med PS 71/2010
”Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2011”: (…) Temaer knyttet til rus og kriminalitet tas med i
fylkeskommunens folkehelsearbeid, med særlig adresse til unge mennesker. (…)
Østfold fylkeskommune kontaktet Sarpsborg kommune med forespørsel om de hadde ressurser til å
bistå og lage et utredningsnotat som kunne peke på hensiktsmessige strategier for regional innsats
innenfor rus, psykisk helse og kriminalitet. Notatet er derfor undertegnedes forslag til hvordan
fylkeskommunen, Østfoldhelsa og andre kan gå frem videre for å imøtekomme politiske bestillinger.
Notatet er ment å synliggjøre noen aktuelle folkehelseutfordringer innen rusmisbruk, psykisk
helsearbeid og kriminalforebyggende arbeid i Østfold. Søkelys settes på hva regionale aktører som
Østfoldhelsa, fylkesmannen, og fylkeskommunen kan bidra med i egen virksomhet, og som regional
aktør for å støtte kommuner, være katalysator og koordinere tiltak.
Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helse foredeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse og som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte
påvirker helsen.
Målet i Fylkesdelplan for barn og unge (2009-2012) er ”å gi alle barn og unge gode, likeverdige og
utfordrende oppvekstmuligheter som legger til rette for en god fysisk og psykisk helse, og stimulerer
til aktiv samfunnsdeltakelse”. Den omfatter barn og unge opp til 24 år.
I Regional plan for fokehelse i Østfold satses det på strategiene Trygge-, Sunne, Levende og
Rettferdige Østfold. Fokus rettes blant annet mot; - psykisk og fysisk helse, tobakksbruk og
rusmisbruk, -økt trygghet for befolkningen, gjennom nedgang i skader, ulykker, vold og kriminalitet, tiltak rettet mot utdanningssystemer, arbeidslivet, helsetjenestene og innsats for rettferdige levekår og
oppvekstvilkår.
Den enkelte er utrustet med individuelle faktorer som gir henholdsvis beskyttelse/ risiko. Individuell
utrustning og miljøet rundt den enkelte er medvirkende til å fremme helse/skape risiko. Det er
kompliserte systemer som samvirker og vanskelig å forutsi hvem det går bra med. Det vi vet er at
innsats som settes inn for alle har stor effekt også på de som er i risiko. Noen er i risiko for utvikling
av kriminell atferd, avhengighet, sykdom og skader pga ukritisk atferd. Universelt helsefremmende og
forebyggende arbeid vil kunne fange opp disse og medvirke til tidlig intervensjon. Samtidig vil
motivasjon og mulighet for læring og gjennomføring av et skoleløp påvirkes.
Avgrensing
Det er gjort et utvalg av utfordringer og forslag til innsats. Notatet er ment som et oppspill til videre
arbeid. Det har vært fokus på muligheter for samarbeid som involverer kommuner og andre partnere
og der det regionale nivå kan være pådriver, medvirke og utvikle til prosesser. Viktige
samarbeidspartnere som blant annet NAV har ikke i denne omgangen vært med og gitt innspill.
Formålet har vært å konkretisere utfordringer innen de tre fagområdene rus, psykisk helse og
kriminalitet, og å kunne sette inn innsats der det virker. Notatet retter seg mot innsats der barn og unge
er målgruppen.

1. Faglig del
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1.1. Psykisk helse
Det skilles mellom begrepene psykisk helse, psykiske vansker og psykiske lidelser.
Psykisk helse refererer til utvikling av og evne til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav
som skole og jobb. Det handler om emosjonell utvikling, evne til sosiale relasjoner, fleksibilitet med
mer. Fravær av psykiske vansker eller lidelse er ikke ensbetydende med god psykisk helse.
Psykiske vansker refererer til symptombelastning som grad av angst, depresjon, søvnvansker osv.
Vanskene vil i ulik grad påvirke daglig fungering med mestring, trivsel og relasjoner til andre
mennesker. Symptombelastningen behøver ikke å være så stor at det kan stilles diagnose. Psykiske
vansker kan være normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon.
Psykiske vansker kan dreie seg om ensomhet, mistrivsel, manglende omsorg og mishandling som kan
slå ut i skolevansker, spiseforstyrrelser, selvskading, rusmisbruk, kriminalitet mv. Mellom 15 og 20 %
av befolkningen har psykiske vansker som påvirker funksjonsnivå. Dette kan få omfattende
konsekvenser i perioder av livet, og for noen føre til livsvarig sykdom og stort hjelpebehov. Psykiske
vansker kan også føre til bruk av rusmidler og rusavhengighet.
Psykiske lidelser er psykiske vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en diagnose.
Folkehelseinstituttet viser til at mellom 4 og 7 % av barn mellom 4 – 10 år har en psykisk lidelse som
er behandlingstrengende. Omtrent 5 % av alle barn og unge har utviklet psykiske lidelser av en slik
alvorlighetsgrad at de har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Mest utbredte lidelser er
atferdsproblemer, angstlidelser og depresjoner. Psykiske helsevansker øker med alderen.
Beskyttelsesfaktorer er barnets medfødte robusthet, sosiale ferdigheter, følelse av egenverd, opplevelse
av sammenheng, kreativitet og interesser. Foreldrenes varme, omsorg, deltagelse og interesse er
sentrale for barnets psykiske helse sammen med et sosialt nettverk som støtter mestring og er
inkluderende. Psykisk helsevern er psykisk helsetjeneste på et spesialisthelsetjenestenivå.
Grupper som har høyere risiko for psykisk sykdom er eks:
- Barn og unge av foreldre med psykiske vansker og psykiske lidelser, eller rusavhengige
- Barn og unge med spesielle behov, som sykdom og funksjonshemninger
- Unge med atferdsproblemer som vold og kriminalitet
- Unge med rusproblemer
- Barn og unge i minoritetsgrupper (herunder også etnisitet, seksualitet og religion…)
- Barn og unge som er eller har vært utsatt for seksuelle, fysiske og psykiske overgrep
1.2. Rus
Målt i dødsfall og tap av friske leveår er det tobakksbruk som står for den største andelen av
sykdomsbyrden i høyinntektsland. Alkohol står for en større andel enn narkotika. Siden alkohol har så
mye større utbredelse enn narkotika, vil flere barn, partnere og andre nære pårørende rammes av
alkoholmisbruk enn av narkotikamisbruk. Alkoholbruk utgjør en viktigere faktor i forbindelse med
voldsutøvelse enn narkotikabruk.
Narkotika
Det er vanskelig å gi et samlet bilde av narkotikarelaterte skader og problemer siden narkotikabruk
spenner fra moderat cannabisbruk til langvarig heroinbruk. WHO har anslått at narkotikabruk står for
ca. 2 % av tapte friske leveår i høyinntektsland og godt under 1 % av dødsfallene. Det er også store
sosiale problemer knyttet til tung narkotikabruk blant annet marginalisering, kriminalitet som
vinningsforbrytelser og salg av narkotika, og barn som lider under foreldres narkotikamisbruk.
Alkohol
Alkohol er vårt største rusmiddelproblem. Alkoholmisbruk har størst omfang og forårsaker mest
helserisiko og skade, vold, trafikkulykker, psykiske lidelser, fosterskader m.m. av alle rusmidler.
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Alkoholmisbruk er forbundet med et bredt spekter av sykdommer og skader. I høyinntektsland kan ca.
2 % av alle dødsfall og omtrent 7 % av tapte friske leveår tilskrives alkohol. Alkoholmisbruk kan også
medføre en rekke sosiale problemer og skader for tredjepart, som for eksempel ofre for
promillekjøring, barn som lider under foreldrenes alkoholbruk og negative konsekvenser for
arbeidslivet.
Beregninger tyder på at mellom 5 og 14 % av alle barn vokser opp med foreldre med et risikofylt
alkoholkonsum. I tillegg til de alvorlige skadene barn kan få i fosterlivet som følge av mors
alkoholbruk, vil en oppvekst preget av foreldres alkoholmisbruk i mange tilfeller innebære sosial
isolasjon, redusert omsorg, oppmerksomhet og ivaretakelse av barnas behov.
Nasjonale hovedmål for tidlig intervensjon på rusområdet:
•
•

forhindre utvikling av avhengighet av alkohol eller narkotika
forhindre negative konsekvenser av alkohol- eller narkotikabruk

Hos alle mennesker påvirker alkohol biologiske prosesser i kroppen. Det skjer en forstyrrelse av
motorikk, oppmerksomhet, oppfatningsevne og innsikt i konsekvenser av handlinger. I tillegg til slike
biologiske og psykologiske effekter av alkohol som alle mennesker vil oppleve, finnes det store
forskjeller med hensyn til hvilken væremåte alkoholen fremmer. Man har funnet ut at forskjellene
skyldes trekk hos det enkelte individet, måten han eller hun drikker alkohol på, faktorer i
drikkesituasjonen og hvordan alkohol og fyll blir betraktet i ulike kulturer og i delkulturer innen
samme samfunn.
For de fleste er alkoholbruk knyttet til en kortvarig opplevelse med et glass øl eller vin til maten eller i
selskap med andre. Forbruket totalt sett fordeler seg ulikt i befolkningen. Omtrent 80 % drikker
mindre enn gjennomsnittet, men de 10 % som drikker mest drikker 50 % av all alkoholen. Større
tilgjengelighet gir mer forbruk, rusrelatert vold og uønsket atferd som trafikkulykker, ufrivillig sex,
vold og overgrep.
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) utgir årlig statistikk om alkohol og andre rusmidler. I
2009 var det registrerte alkoholforbruket 6,68 liter ren alkohol per voksen innbygger, og det totale
forbruket i Norge ca 8,5 liter. De aller fleste drikker mindre enn gjennomsnittet, men en del drikker
betydelig mer. En tommelfingerregel er at den tiendedelen av befolkningen som drikker mest drikker
halvparten av all alkoholen (Nordlund 1985)
Alkoholmisbruk utgjør en viktigere faktor i forbindelse med voldsutøvelse enn narkotikabruk, og et
flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert. I løpet av de siste to tiårene har volden i
Norge økt relativt kraftig. En del av økningen kan tilskrives veksten i antallet skjenkesteder, at en stor
andel av skjenkestedene har fått sine rettigheter utvidet med brennevin i tillegg til øl og vin, og at
skjenketidene er blitt utvidet. Forskning viser at det å begrense tilgjengeligheten på alkohol har effekt.
Strengere håndheving av salgs- og skjenkebestemmelsene kan være virksomme forebyggingstiltak.
Rus og russ
Ifølge SIRUS (2009) drikker aldersgruppen mellom 19 og 20 år syv liter ren alkohol hvert år. Gruppen
mellom 17 og 18 år drikker fem liter ren alkohol, mens gruppen fra 15 til 16 år konsumerer tre liter ren
alkohol i året. I Norge har rundt halvparten av befolkningen hatt sin alkoholdebut når de er 14,5 år
gamle. I løpet av videregående skole har så godt som 100 prosent debutert.
Russen vil eksempelvis være i faresonen. Russen forteller selv at de aldri har drukket så mye som de
gjør i russetiden. Jentene tåler alkohol dårligere enn guttene og er dermed mer utsatt. Ifølge rusforsker
Bjarte Bøe fra Rogalandsforskning utvikler ungdom i russetiden et drikkemønster som varer livet ut.
Studie fra 2006 (tidsskrift for Ungdomsforskning) viser at ungdom i liten grad er kjent med de
skadevirkninger rusmidler, ikke minst alkohol fører med seg.
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De siste 17 år har Trygg Trafikk, FTU, politiet, NAF og Statens vegvesen i samarbeid med de
videregående skolene i Østfold, helsesøster/skolehelsetjenesten og russekullene gjennomført flere
aktiviteter sammen. Målet for disse tiltakene er å legge til rette for at russen skal få en trivelig
russefeiring uten negative konsekvenser. Allikevel er det hvert år klager på støy, utagerende og
risikofylt atferd.

1.3. Kriminalitet
Ungdomskriminaliteten øker i Østfold, den mest aktive perioden er 19 – 21 år (tall fra Østfold
politidistrikt) og flest gutter innblandet. I alderen 15-25 år er det 13, 6 % av befolkningen som er siktet
for lovovertredelser. Bortimot halvparten er engangsregistreringer, den andre halvparten har mer
langvarige problemer. Felles for denne gruppa er flere risikofaktorer – dårlig skolesituasjon, og svak
læringsutvikling, kulturell og økonomisk lav status, lav eller usikker identitet og omgang med andre i
samme situasjon. (Fylkesdelplan barn og unge)
Kriminaliteten knyttet til såkalte 1 % motorsykkelklubber (MC) øker på landsplan. 1 % MC klubbene
stiller seg på siden av samfunnet og har sine egne lover og regler. KS har oppfordret til og alle
kommuner i Østfold har fattet vedtak om 0 toleranse for og bekjempelse av MC kriminalitet. Politiet
har etter politiinstruksen § 2 plikt til primært å legge vekt på å «forebygge eller avverge lovbrudd eller
ordensforstyrrelser».
Fokus på å bekjempe rekruttering til 1 % MC klubbene krever samordning og egne strategier med
flere aktører både fra kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser. Utfordringen er spesielt
berørt i Nedre Glomma regionen Fredrikstad og Sarpsborg har vedtatt tverrsektoriell arbeidsgruppe for
Nedre Glomma regionen for utarbeidelse av felles strategi.
De fleste Østfold kommuner er SLT kommuner og bruker SLT-modellen som basismodell for
samvirke med andre aktører lokalt. SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende
tiltak.

1.4. Vold og rus
De fleste som blir innblandet i vold i Norge er unge mennesker. Omtrent halvparten av de som har
utøvd den alvorligste volden og blir siktet for voldskriminalitet er under 25 år. Unge mennesker blir
også oftere utsatt for vold enn eldre. Mange norske undersøkelser viser at mellom 70 og 80 prosent av
oppdagede voldsepisoder har skjedd i forbindelse med at enten voldsutøveren eller offeret eller begge
har konsumert alkohol (SIRUS). Forskning viser også at i tider når alkoholforbruket i Norge har
sunket, har også nivået på voldslovbrudd gått ned og når forbruket har steget, har voldsnivået fulgt
etter. Når ungdom samles i stort antall og konsumerer mye alkohol er det stor fare for uønsket atferd
og vold.

1.5 Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer
Årsaksforhold rundt utvikling av rusavhengighet og/eller psykiske vansker og sykdom er komplekse.
Det vi vet er at noen faktorer beskytter og andre gir økt risiko. Beskyttelsesfaktorer virker inn på
trivsel, motivasjon, livskvalitet og forebygger sykdom, rusavhengighet og kriminalitet. Enkelte
grupper av barn og unge er i risiko for utvikling av psykiske vansker og lidelser, rusavhengighet og
kriminell utvikling. Grupper som har høyere risiko for psykisk sykdom er blant annet unge med
atferdsproblemer som vold og kriminalitet, og unge med rusproblemer. Hva som utløser henholdsvis
sykdom/rusavhengighet hos den enkelte kan ikke forutsis (se vedlegg 1).
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I oversikten nedenfor presenteres beskyttelse og risikofaktorer knyttet til ulike sosiale nivåer.
(Folkehelseinstituttet Rapport Bedre føre var 2011:1)

1.5. Motivasjon, mestring og frafall
NOVA gir i rapporten Språk, stimulans og læringslyst (2010) en oversikt over hva forskning kan si om
betydningen av tiltak gjennom barne- og ungdomsårene for å redusere frafall i videregående
opplæring. Det understrekes at frafall i mange tilfeller er et resultat av en prosess som starter tidlig i
opplæringsløpet. Et hovedfunn er at tiltak mot frafall handler om tidlig innsats, både i tidlige
opplæringsfaser og når et problem dukker opp, særlig ved overganger. Tidlig innsats i førskole- og
barneskolealder omfatter styrking av språk-, leseferdigheter og andre ferdigheter som er grunnlag for
senere læring. Det finnes relativt lite forskning om tiltak i ungdomsskolealder, og trengs mer forskning
om tiltak for å forebygge motivasjonssvikt.
Fylkeskommunen har tatt tak i frafall fra videregående skole med sin drop-out plan, ”Make your
goal”, som har virkemidler på mange nivå.
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Rapporten ”Tidlig intervensjon på rusområdet”(IS-1455, 2007) viser at deler av hjelpeapparatet preges
av at vi venter for lenge med å:
•
•
•

erkjenne at et barn, en ungdom eller voksen har problemer
ta opp bekymringen med den det gjelder og den nærmeste familie
ta kontakt med instanser som har ansvar for eller kompetanse til å hjelpe

I videregående skole er de sosialkonsulentene som er ansatt ved noen skoler et viktig bidrag. Den
største utfordringen ligger i kommunen som ser alle barna tidlig både i helsestasjon og skole. Når
bekymring oppstår viser det seg vanskelig å omsette bekymringen til konkret og rask handling. Nytt
lovverk pålegger alt offentlig personell å melde til barnevernet hvis barn lider. Lovverk alene er
allikevel ikke nok i seg selv. Utvikling av gode systemer og rutiner for saksgang, støtte og oppfølging
i virksomheten vil bidra til at den som ser barnet – gjør noe.
2. Forskning og erfaring
Elevers motivasjon for å lære og evne til mestring av hverdagen og skolesituasjonen påvirkes av flere
faktorer. Vantrivsel, psykiske plager, og rus og virker negativt inn og kan føre til skulking og dårlige
karakterer. NOVA har sammenstilt data fra Ung i Norge 2010. Målgruppen her er ungdomsskolelever
og elever fra videregående, startår for sammenligning er 1992. Undersøkelsen viser blant annet at flere
trives på skolen, jentene leser mest lekser, mens guttene skårer lavest på skolemotivasjon. Andelen av
de som har drukket seg tydelig beruset stiger fra 6 % av 8.klassinger til 38,5 % i 10.klasse. Bruk av
alkohol korrelerer sterkt negativt både med karakterer og skolemotivasjon. Bruk av narkotiske stoffer
har en marginal utbredelse, men de som i så ung alder prøver ut narkotiske stoffer er dårligere motivert
og får dårligere karakterer.
Forskning viser at ikke-vestlig ungdom med muslimsk bakgrunn er omgitt av mange
beskyttelsesfaktorer gjennom religion, familiestruktur og sterk foreldrekontroll. Rapporten
«Innvandrerungdoms bruk av rusmidler» peker ut noen grupper som kan være mer utsatt for risiko enn
andre. Det er blant annet ungdom med «blandet opphav» (tokulturelle foreldre) og enslige,
mindreårige asylsøkere (gutter). Hovedkonklusjonen i rapporten er likevel at de fleste risikofaktorene
er de samme for ungdom med innvandrerbakgrunn som for ungdom med etnisk norsk bakgrunn. Det
som viser seg å være spesielt for innvandrerungdom generelt, er at de har en senere rusdebut enn
etnisk norsk ungdom, at mange debuterer med andre rusmidler enn alkohol og at det er knyttet mye
skam til rusbruken som dermed holdes skjult.
Forskning har påvist høyere rusbruk blant personer med homofil identitet og homoseksuell erfaring
enn blant dem som har en heterofil identitet og erfaring. Det er en overhyppighet både når det gjelder
bruk av rusmidler og selvmordsrelaterte problemer og psykiske problemer. Både bakenforliggende
psykiske problemer og et høyt forbruk av alkohol er risikofaktorer for skjevutvikling.
Samarbeide mellom flere instanser i skolen og med helsetjeneste, og politi gir mulighet for å ha bedre
oversikt. Sentrus er et slikt nettverk der flere instanser møtes på tvers av forvaltningsnivåer og
sektorer.

2.1. Ungdomsundersøkelsen Østfoldhelsa 2008
Oversikt over ungdoms dagligliv kan hjelpe for å spisse innsats og planlegge bedre. Imidlertid er lokal
kunnskap om risikoutsatte barn og unge er til dels mangelfull og det er få sammenlignbare data.
Fra april til juli 2008 gjennomførte Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, TNS og
Folkehelseinstituttet en undersøkelse blant 10.klassinger. Formålet med undersøkelsen var å få bedre
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datagrunnlag ved å beskrive ungdoms helse og trivsel kommunalt og regionalt. 25 skoler i Østfold var
med.
Ungdomsundersøkelsen (2008) viser at
•
•
•
•
•
•
•
•

ungdom i Østfold anså seg selv som sunne og friske med en høy grad av trivsel, over 90 % oppga
at de trivdes på skolen
Østfold-elevene drakk mindre alkohol enn jevnaldrende i andre fylker
tendens til lavere alkoholbruk enn før blant 15 -16 åringene
8 % av både gutter og jenter oppgir at de drikker alkohol ukentlig eller oftere, i andre fylker 15 %
(2000 – 2004)
31 % av jentene og 13 % av guttene har symptomer på psykiske plager, større andel enn i andre
fylker
i forventningene til seg selv og selvtillit scoret jenter betraktelig dårligere enn gutter
selvskading, også her cirka dobbelt så mange jenter som gutter som rapporterte om det
de i høyeste sosioøkonomiske gruppe rapporterer om best helse

Østfoldhelsa 2008 viste tydelige helseforskjeller mellom ungdommene målt etter deres
sosioøkonomiske status. Undersøkelsen avdekket store utfordringer med unge jenters psykiske helse,
og at psykiske plager var generelt mer utbredt blant ungdom i mindre velstående familier. Ungdom
som planla yrkesfaglig utdanning skåret dårligere på målene for angst og depresjon, mestring og
selvskading enn ungdom som planla allmennfaglig utdanning.
Ungdomsundersøkelsen har også vurdert bruken av helsetjenester for ungdom. Her fant man
indikasjoner på at dette er et tilbud som når de gruppene det er viktigst å nå. Det kan tyde på at
skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom styres av ungdommene selv og deres faktiske
behov. Det er et tydelig mønster at ungdom som planla yrkesfaglig utdanning brukte mer rusmidler
enn andre ungdommer, det gjaldt også hasj.

2.2. Om forebyggende program
Et effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig avkastning i form av
sunnere, tryggere og mer levende lokalsamfunn. Store ressurser brukes på både å forebygge og
redusere ulike problemer blant barn og unge i og utenfor skolen. Det er utarbeidet en mengde
forebyggende programmer og undervisningsopplegg, særlig på rus- og atferdsområdene. Selv om alle
programmene har intensjoner om å drive god og effektiv forebygging, betyr ikke det nødvendigvis at
alle har like god effekt på læring og atferd over tid.
Helsedirektoratet påpeker at denne innsatsen og de ulike programmene som anvendes, ofte er svakt
forankret i teori og empiri. De er i for stor grad preget av at de iverksettes etter at problemene har vist
seg. Det er fortsatt slik at mye av det arbeidet som gjøres og de tiltakene som iverksettes, sjelden blir
evaluert på en tilfredsstillende måte. Mye av praksisen i norsk skole bygger derfor ifølge
Helsedirektoratet på subjektive erfaringer, synsing og private oppfatninger. Man risikerer dermed at
mye av den forbyggende innsatsen ikke gir ønskede resultater, og det er også en fare for at enkelte
tiltak kan være direkte skadelige for barn og unge.
Når problemene står i kø er det enkelt å forstå at hjelp behøves. Forebygging er imidlertid å –tenke
før-, og sette inn innsats før problemer oppstår. Tre av ti får problemer og vansker som psykiske
problemer, rus, utagering og kriminell atferd. Disse ser vi tidlig og kan sette inn tiltak. Av de øvrige
vet vi ikke når problemer oppstår og hvem de er, men vi vet at hvis vi setter inn forebyggende innsats i
barne - og ungdomsalderen vil det gavne mange av dem. Strategier og forebyggende program som
fanger alle gir mest uttelling.
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Initiativ og engasjement er viktige elementer for å bygge gode langsiktige ordninger. Frivilligheten er
en sterk bidragsyter og mange er engasjert for forebygging. Denne ressursen er viktig å ta i bruk og ta
vare på.

2.3. Forebyggende innsats i skolen
For å finne ut om de forebyggende program og undervisningsopplegg som er i bruk i skolen har effekt
for læring og atferd over tid, ble 29 tiltak og program evaluert i 2006. Sosial- og helsedirektoratet og
Utdanningsdirektoratet sto bak rapporten (Nordahlrapporten). De forebyggende skoleprogrammene er
delt inn i tre kategorier: Program med dokumenterte resultater, program med god sannsynlighet for
resultater og program med lav sannsynlighet for resultater. Til sammen 10 program for forebygging av
problematferd og bare to rusforebyggende program har fått status som program med dokumenterte
resultater (vedlegg 2).
Senere er det stilt spørsmål ved validiteten av evalueringene i rapporten. Det er ikke nødvendigvis
programmet i seg selv som er suksesskriteriet, men at det i stor grad er avhengig av engasjementet til
de som gjennomfører programmet. Videre har man funnet at program som involverer foreldre, og som
går over tid har størst effekt.
De fleste skoleprogram retter seg mot hele klasser eller skoler. Det finnes også skolebaserte program
som er innrettet mot utsatte grupper av barn og unge. Ifølge KoRus -Øst (Kompetansesenter rus–
region Øst) viser både skandinavisk og internasjonal forskning entydige resultater; om en setter inn
innsats til de som er i risiko alene, vil bare en tredel av de som får problemer nås. De resterende vil ha
nytte av generell innsats.
Mange skoler har hatt anledning til å velge fritt blant forebyggende program og/eller laget sin egen
light – versjon. Det er få kommuner som har laget en strategi for et helt barnehage- og skoleløp. Det
har som konsekvens at det i stor grad er tilfeldig og basert på ildsjeler hvorvidt det enkelte barn og
ungdom får mye eller lite del i et eller flere forebyggende program. Eidsberg kommune er en av de få
som har laget et slikt løp, forankret i oppvekstplanen.
En koordinering av forskningsmessig anbefalte program vil kunne sikre det enkelte barn og ungdom
en helhetlig innsats gjennom barnehage- og skoletiden. Den generelle innsatsen i tjenesteapparatet
lokalt vil da understøttes og forsterkes ved gode forebyggende program i hele barne- og
ungdomsalderen.
Det ser altså ut til at det er de program der foreldre involveres, som virker over tid, og der det er det
utvises et sterkt lokalt engasjement som har størst effekt. Örebro preventionsprogram (ÖPP) er et
program for arbeid rettet mot foreldre og deres holdninger til ungdoms alkoholbruk, og for å spre
informasjon om hvordan man som foreldre kan agere for å utsette alkoholdebut hos sine ungdommer.
Programmet retter seg ikke direkte til ungdommene eller til foreldres egne alkoholvaner. Programmet
er evaluert av Örebro Universitet, og er i bruk i mange kommuner i Sverige og Norge. Programmet
anbefales av KoRus -Øst, som er en samarbeidspartner for østfoldkommunenes i rusrelaterte spørsmål.
http://www.orebro.se/opp

2.4. Kunnskapssamling
For langsiktig og målrettet planlegging er det behov for gode bakgrunnsdata over tid. Forebyggende
arbeid bør ta utgangspunkt i helseutfordringene i regionene eller distriktet hvor det skal gjennomføres,
i følge Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015).
For området psykisk helse, rus og kriminalitetsforebygging må det gjelde tilsvarende at det
forebyggende arbeidet bør ta fatt i det som er de aktuelle utfordringene. Arbeidet med å skaffe oversikt
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over situasjonen, og analyse av data for å få fram utviklingstrender og risikoforhold, er et nødvendig
grunnlag for å utforme innsats i forebyggende arbeid. Det er gjort undersøkelser blant annet gjennom
Østfoldhelsa for å samle Østfolddata. Imidlertid er det ikke foreløpig lykkes å lage gode undersøkelser
der kommuner kan sammenlignes. Flere av de regionale ruskompetansesentraene, NOVA og Ungforsk
(Program for ungdomsforskning) har en lang historie med å utføre ungdomsundersøkelser for
lokalsamfunn og kommuner. Disse undersøkelsene har hatt komponenter knyttet til ungdoms bruk av
rusmidler og tobakk, og til ulike former for kriminell- og antisosial atferd som vold og mobbing. I
tillegg har undersøkelsene i varierende grad dekket ulike sider ved de unges livsstil og livssituasjon.
Ett av problemene har imidlertid vært at institusjonene har brukt egenkomponerte spørreskjemaer som
i ulik grad har variert fra undersøkelse til undersøkelse. Konsekvensen av dette er begrensede
muligheter til å sammenligne på tvers av de enkelte undersøkelsene. Dette reduserer verdien disse
dataene har når det gjelder muligheter til å trekke mer generelle konklusjoner - eller til å skaffe seg en
oversikt over hvordan situasjonen for ungdom er på landsbasis.
NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og ruskompetansesentrene er
initiativtakere og oppdragsgivere for et nytt felles design for kommunale ungdomsundersøkelser Ungdata. Prosjektet er et resultat av behovet for å samordne lokale data slik at kommuner kan
sammenligne sine resultater med andre kommuner. Hjemmesiden til Ungdata i regi av NOVA
www.ungdata.no. Region øst deltar i prosjektet som støttes økonomisk av Barne- og
likestillingsdepartementet, Helsedirektoratet og Justisdepartementet. Kommuneforlaget er valgt som
utviklingspartner for verktøyet, og skal i tillegg drifte og supportere løsningen.
Kompetansemiljøet ved KoRus -Øst er knyttet til Østfold, og vil være en viktig samarbeidspartner for
å utarbeide gode bakgrunnsdata..

3. Aktører i forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til psykisk helse, rusmisbruk og
kriminalitet
3.1. Skolen som arena for forebyggende arbeid
Skolen er en sentral arena for forebyggende og helsefremmende arbeid. Fra forskning både i Norge og
utlandet fremheves det at skolen bør ha en sentral, aktiv og integrerende rolle i det forebyggende
arbeidet (Helsedirektoratet 2010, Folkehelseinstituttet 2011, Nordahl m.fl. 2005, Bremberg 2002,
NOU 2003:4, NIDA 2003, Ogden 2006, Schancke 2005). En viktig begrunnelse for dette er blant
annet at skoleinstitusjonen etablerer rammer om barn og unges liv i svært mange år.
Forebyggingstiltak bør ideelt sett favne flere av de unges livsarenaer. Samspillet mellom skole og
hjem er særlig viktig.
Gjennom 90-tallets skolereformer har skolen fått økt betydning for integrasjon av barn og unge, og
den har blitt en institusjon der en både treffer “alle” barn mellom 6 og 19 år og deres foresatte.
Nasjonale retningslinjer fastslår at skolen skal fremme god helse og bidra til en positiv personlig og
sosial utvikling hos elevene, og gjennom dette forebygge problemer som rusproblematikk, psykiske
problemer, kriminalitet og lignende. I opplæringslovens § 9a heter det at alle elever i grunnskolen og
videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og
læring. Dette underbygges i Læreplanverket for Kunnskapsløftet der det i flere av fagplanene
uttrykkes at elevene skal utvikle en helsefremmende livsstil og lære å ta vare på egen psykisk og fysisk
helse.
Det grunnleggende forebyggende arbeidet i skolen foregår i det daglige arbeidet med å skape et godt
klasse-og skolemiljø. I tillegg til dette viktige arbeidet, kan det være hensiktsmessig å sette i gang et
eller flere tiltak rettet mot alle elevene eller enkeltelever. Les mer på www.forebygging.no
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3.2. Kommunene
Alkoholloven og enkelte andre lover setter rammer, men alkoholpolitikken utformes i stor grad lokalt i
kommunene. Alkoholpolitikken er blitt mer liberal de siste tiårene. Skjenketider avgjøres lokalt i hver
kommune, og det viser seg vanskelig å stramme inn lokalt på tross av klare anbefalinger blant annet
fra KS og politiet. Tall fra politiet i Nedre Glomma viser en nedgang i rusrelatert vold fra 2008 -2010.
I denne perioden er det etablert en godkjenningsordning for ordensvakter, samt strammet inn på
skjenketidene. Forskning dokumenterer at regulatoriske virkemidler som pris, tilgjengelighet og
kontroll er de mest effektive rusforebyggende tiltakene.
Opptrappingsplanen for psykisk helse(1998-2009) resulterte blant annet i en stor vekst i antall
stillinger og fagpersonale. Disse innehar en variert og omfattende kompetanse innen psykisk helse,
integrering og rus og mange arbeider forebyggende for barn og unge.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt kommunalt lavterskeltilbud til alle barn, unge og
deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 620 år og helsestasjon for ungdom. Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og
arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.
Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved
behov. Skolehelsetjenesten skal ha samarbeid med skolen om tiltak som fremmer godt psykososialt
og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og gi bistand og undervisning i gruppe, klasse, og
foreldremøter.
Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å:
a) fremme psykisk og fysisk helse,
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold,
c) forebygge sykdommer og skader
Barneverntjeneste er et lovpålagt kommunalt tilbud med formålet å sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å
bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet er en viktig samarbeidspartner for
andre instanser som arbeider med barn og unge. De skal også arbeide forebyggende. Barn og ungdom
vil i kommunal praksis være aldersgruppen 0-23 år. Barnevernets ansvar strekker seg til 23 år etter
vedtak.
Innvandrere er i den gruppen som i størst grad mottakere av kontantstøtte, og i mindre grad har barna i
barnehagen. Dermed blir helsestasjonen og skolen viktige som arena for innsats.

3.2.1. Ansvarlig vertskap
Ansvarlig vertskap er en metode for ansvarlig alkoholhåndtering. Målet er å forebygge overskjenking,
skjenking til mindreårige og rusrelatert vold knyttet til utesteder. Helsedirektoratet har det nasjonale
ansvaret for det faglige innholdet og for utvikling av metoden. Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler
kommuner (som de første i landet) kontrolløren Securitas, politiet i Sarpsborg og Fredrikstad sammen
med skjenkenæringen har etablert slikt samarbeid.
Metoden består av fire hovedelementer
•
•
•
•

samarbeid mellom kommunen, politiet og serveringsbransjen
opplæring av ansatte ved utestedene
styrket kommunal kontroll med bransjen
policy- og informasjonsarbeid for å sikre forståelse av og oppslutning om tiltakene
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Et lignende konkret tiltak med fokus på å minske vold i utemiljø i sentrum er STAD – modellen
(Stockholm førebygger Alkohol og Drogproblem). Innsatsen gjøres i samarbeid med lokale aktører i
restaurantbransjen, og politi, kommune, landsting, lânsstyrelsen, Statens folkehelseinstitutt og
forskningsmiljøer. Samarbeide med og kursing av bransjen, media og policyarbeid, mer synlig politi
og aktivt kontrollapparat står sentralt.
Politi og kommune har ekstra fokus på blant annet ”Studentfester” – 600 i perioden april til juni hvert
år. Gjennom ”Krogar mot knark”arbeides det med å minske og forvanske bruk av narkotika.
Sammen med kommunene Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad og Securitas er nå politiet i ferd med å
innføre deler av denne modellen.

3.2.2. SLT- Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak
SLT-modellen er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) til bruk i norske kommuner.
SLT-modellen er utviklet for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt.
I dag har ca 200 kommuner denne modellen, og det er en forventning fra regjeringen og
Justisdepartementet om at alle kommuner etter hvert skal benytte modellen.
Samordningsmodellen knytter det lokale politiet tett sammen med kommunale enheter, og sikrer klare
og tydelige linjer mellom fagpersonene som arbeider med forebygging ute blant innbyggerne og den
øverste kommuneledelsen. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et
hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper, og at ressursene som faktisk
finnes, utnyttes best mulig. Et hovedpoeng med SLT-modellen er at den er ledelsesforankret i både
kommunen og politiet. Det er derfor den kalles en samordningsmodell, ikke en samarbeidsmodell.
Modellen inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet, nemlig næringslivet og de frivillige
organisasjonene.
SLT-arbeidet organiseres på tre nivå:
•
•
•

Styringsgruppe på høyeste nivå i lokalsamfunnet (ordfører/rådmann, øverste
politimyndighet, andre relevante toppledere med oppvekst som fagfelt og koordinatoren)
Koordineringsgruppe- praktisk koordinering av det rus og kriminalitetsforebyggende
arbeidet (deltakere sentralt plassert i virksomheter/etater)
Utførende nivå - direkte rus og kriminalitetsforebyggende arbeid (avdelinger og ansatte
som arbeider direkte med de unge)

SLT koordinator jobber på alle tre nivå og sørger for kontinuerlig informasjonsflyt mellom nivåene.
SLT koordinatorer i Østfold og Follo Politidistrikt møtes før å utveksle kunnskap, dele erfaringer og
utfordringer. SLT-koordinatorene i Fredrikstad og Sarpsborg deltar også i et mellomstorby nettverk
med SLT-koordinatorer fra de andre storbyene. Felles data grunnlag om ungdom er sentralt for
kommunale beslutningsprosesser og for å utarbeide gode forebyggende tiltak som er i samsvar med de
unges behov. KS og KRÅD er opptatt av lik kartlegging i kommune Norge.
3.2.3. Av og til
AV-OG-TIL er en nasjonalt drevet kampanjeorganisasjon som jobber for alkoholfrie soner. De 8
sonene er trafikk, konflikter, båt- og badeliv, sorg og depresjoner, samvær med barn og unge,
arbeidsliv, idrett og friluftsliv, graviditet. Gjennom aktiviteter og kampanjer settes fokus på situasjoner
der alkohol kan føre til skade eller skape utrygghet. Bak AV-OG-TIL står politiske partier, offentlige
virksomheter og faglige og frivillige organisasjoner. Medlemmene ønsker å redusere de uønskede
følgene av alkohol for den enkelte og samfunnet, samt bidra til bedre alkovett i hverdagen.
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AV-OG-TIL skal bygge bro mellom ulike synspunkter i alkoholdebatten. Deres mål er å skape
allmenn aksept for at en del livssituasjoner skal og bør være alkoholfrie, og bidra til å redusere
totalkonsumet av alkohol i samfunnet. Det er 14 kommuner som jobber spesielt med AV-OG-TIL og
alkoholfrie soner. Kun Sarpsborg er med fra Østfold.
Ved å bli en AV-OG-TIL-kommune får kommunen en god kommunikasjonsplattform når det gjelder
alkoholproblematikk og holdninger til alkoholbruk. Det kan være aktuelt å samarbeide i flere
kommuner, eks om å lage felles retningslinjer i forhold til skjenkebevillinger til arrangement som er
aktuelle også for barn og unge.
I forhold til jobbing med barn og unge vil da følgende to AV-OG-TIL soner kunne være involvert:
Samvær med barn og unge og Idrett og friluftsliv.

3.3 Østfold fylkeskommune
De viktigste virkemidlene i forhold til forebygging av rusmisbruk, kriminalitet og psykisk uhelse
ligger i kommunene og på statlig nivå. Like fullt kan fylkeskommunen også gjøre mye, med
utgangspunkt i fylkeskommunens roller innenfor regional utvikling og planlegging og innenfor
forvaltning og tjenesteyting.
Ny folkehelselov vil fra 2012 gi fylkeskommunen et lovpålagt ansvar for overvåking av helseforhold i
fylket, og som en støttefunksjon for kommunene og bidra til å tolke og analysere data og rådgi
kommunene med dette som utgangspunkt. På området barn og unge innen rus, psykisk helse og
kriminalitet er det behov for gode sammenlignbare data.
Østfold fylkeskommune er i dag et foregangsfylke på arbeid med selvopplevde helsedata, og
fylkeskommunen er i ferd med å bygge opp egen GIS-kompetanse som kan benyttes innenfor
folkehelsespørsmål generelt, og innenfor spesielle fagområder. Østfold fylkeskommune har fokus på
nasjonalt og internasjonalt arbeid og politikkutforming innenfor områdene rusmisbruk, psykisk helse
og kriminalitetsforebygging.
Felles data grunnlag om ungdom er sentralt for kommunale beslutningsprosesser og for å utarbeide
gode forebyggende tiltak som er i samsvar med de unges behov. KS er opptatt av lik kartlegging i
kommune Norge. Fredrikstad og Sarpsborg har meldt behov for å ha sammenlignbar data med andre
tilsvarende kommuner i andre fylker. Slike undersøkelser kan bidra til oversikt over ungdoms levekår
i den enkelte kommune, fylke og på landsbasis.
Den nye folkehelseloven gir også fylkeskommunene ansvar for folkehelsearbeid i egne virksomheter.
Egne tjenesteområder som videregående skoler, tannhelse og samferdsel er særlig aktuelt for innsats..
Forebygging av drop-out i videregående skole og samarbeid med kommunene har stort fokus. Å bidra
til at ungdom fullfører videregående opplæring, og dermed kvalifiserer seg selv for arbeidsliv eller
studentliv er vesentlig for å forebygge psykisk uhelse eller rusmisbruk.
Det pågår et bredt arbeid innenfor opplæringssektoren, også i samarbeid med kommuner, høgskolen
og næringslivet for å redusere drop-out i videregående skole.
Fylkeskommunen har ansvar for regional utvikling, regional koordinering og samhandling, og
gjennomføring av fylkesplanen og regionale planer. Fylkesplanen har folkehelse og levekår som ett av
tre hovedområder for innsats. Strategier er m.a. å gi høy prioritet gjennom hele utdanningsløpet til
grunnleggende ferdigheter og mestring av skolehverdagen, og styrke oppfølgingen av elever som står
i fare for å droppe ut av skole eller lære.
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Regionale planer av betydning for feltet barn og unge og forebygging av psykisk uhelse, rusmisbruk
og kriminalitet er Fylkesdelplan for barn og unge (2009), Regional plan for kultur (20--), Regional
plan Fysisk aktivitet for alle (2010), Regional plan for samferdsel (2011) og Regional plan for
folkehelse (2012).
Eksempler på konkrete pågående tiltak og prosjekt i Østfold fylkeskommune;
•

”Make your goal” – forebygging av drop-out, en stor portefølje av tiltak

•

Helsefremmende skoler – forebygging av drop-out gjennom bygging av god helse

•

Bekymringsprosjektet tannhelse – samarbeid med barnevern og helsestasjon

•

Tilskuddsordninger

•

Kulturelle skolesekken

•

Kulturdråpen

•

Kulturkortet KODE

Helsekilden – Inspiria
Fylkeskommunen og Sarpsborg kommune har avtale med Helsekilden med gode verktøy for å fremme
økt helsekunnskap særlig hos barn og unge. Erfaringer og pedagogiske opplegg herfra kan anvendes i
hele fylket til forebyggende innsats, ikke bare i fylkeskommunen og i Sarpsborg kommune. Et
samarbeid mellom fylkeskommunen, Sarpsborg kommune, Østfoldhelsa og forskningsmiljøer som
KoRus -Øst med flere vil kunne løfte innsatsen.
3.4 Staten
Av statlige aktører er KoRus -Øst en viktig kompetansegiver og hjelper kommuner særlig med
igangsetting av prosesser og utvikling av prosjekter og verktøy innen forebyggende arbeid.
Helseforetakene er ansvarlige på behandlingssiden.
Ifølge handlingsplaner utarbeidet av Justisdepartementet skal forebygging og bekjempelse av
kriminalitet være et høyt prioritert virksomhetsområde for politiet. Det forebyggende arbeidet skal
særlig rette seg mot barn og unge, gjengangere, rusmiddelmisbrukere og mot vold i nære relasjoner og
i det offentlige rom.
NAV er både en del av kommunalt og statlig apparat for å fange opp unge med sosial tilrettelegging..
Fylkesmannen har sitt fokus særlig på barn og unge i risikosonen. Det er dannet en arbeidsgruppe med
et bredt utvalg av personer fra hele Østfold med kompetanse innenfor folkehelse, oppvekst, rus,
psykisk helse og SLT arbeid. De arrangerer med jevne mellomrom konferanser med tema utsatte barn
og unge. Det er ansatt egne rådgivere innen rus og psykisk helse, samt på folkehelseområdet i stort.
3.5 Østfold idrettskrets
Fysisk aktivitet er alltid en del av forebygging og behandling av psykiske tilstander, dels gjennom den
fysiologiske effekten på kroppen, og dels gjennom mulighetene for sosial tilhørighet som skapes
gjennom fysisk aktivitet og idrett. Østfold idrettskrets er i norsk perspektiv langt fremme i arbeidet
med å se idretten og fysisk aktivitet inn i en større sammenheng, gjennom tiltak som ”Aktiv på
dagtid”, Frisklivsarbeid, ”Flere freske folk” og allaktvitetsidrettslaget.
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3.6. Østfoldhelsa
Østfoldhelsa er partnerskapet for folkehelse i Østfold, der kommunene, fylkesmannen, høgskolen,
helseforetaket, idrettskretsen, Kreftforeningen, Frivilligsentralene, fylkeskommunen og flere deltar.
Arbeidet i partnerskapet har vært rettet gjennom tre strategier; Sunne Østfold, Trygge Østfold og
Levende Østfold.
Østfold fylkeskommune reviderer i 2011-2012 regional plan for folkehelse, der en fjerde strategi,
Rettferdige Østfold, kommer inn. Den nye regionale planen vil bli sentral for Østfoldhelsas arbeid.
4. Utfordringer
4.1 Ide verksted
En gruppe utvalgte ressurspersoner har gitt innspill til det foreliggende utredningsarbeidet gjennom et
ideverksted. De inviterte var representanter fra kommuner, fylkesmann, politi, fylkeskommunen,
Østfoldhelsa m flere. Gruppen var bredt sammensatt med folkehelsekoordinatorer, fagpersoner
rus/psykisk helse/integrering og oppvekst fra flere kommuner, SLT koordinatorer/politi, fylkesmannen
(barnevern, psykisk helse, rus), KoRus -Øst, Østfoldhelsa og fylkeskommunen.
Det ble arbeidet med følgende problemstilling: Hvordan kan vi forebygge rusmisbruk, bedre den
psykiske helsen og medvirke til kriminalitetsforebygging blant barn og unge i Østfold?
1. Hva ser du av utfordringer på ditt fagfelt
2. Hva kan vi gjøre for å møte utfordringene
3. På hvilke områder og hvordan bør det regionale nivå - fylkeskommunen bidra

Oppsummering i ideverkstedet:
•

Trengs universelle forebyggende program som favner bredt

•

Ønskelig å involvere og engasjere foreldre

•

Foreldre – hva er viktig og mulig at de er som rollemodeller(rus)

•

Myndiggjorte foreldre som samarbeidsparter

•

Verktøy for å bygge relasjoner i skolen er mangelvare

•

Klasseledelse og trygge rammer for alle også bra for de i risiko

•

Mestringsarenaer også utenom skolen, anerkjennelse av flere typer kompetanse

•

Finne systemer for samarbeid lokalt og lage avtaler

•

God erfaring med ØPP, hvordan gjøre seg nytte av det

•

Foreldremøter og foreldresamtaler– nyttig for hvem/hvordan gjennomføre/lærerens ansvar

•

Sosialkonsulenter og annen kompetanse i skole en riktig vei å gå

•

Holdninger hos lærere og ledelse

•

De urolige guttene og stille jentene – hva gjøres ved bekymring

•

Trygt livsgrunnlag for familien er forebygging
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•

Hva gjør vi når det oppstår bekymring – finne gode metoder og systemer for handling

5. Forslag til tiltak
Det er pekt på forslag til tiltak innen fire felter; kunnskapssamling, forebyggende program,
helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot rus og rusrelatert vold, og innsats for
risikogrupper. De instanser som er oppført er ikke forespurt om ev. medvirkning.
Utfordringene som ble pekt på under ideverkstedet er forsøkt innarbeidet i tiltakene.

5.1 Kunnskapssamling
Tiltak 1: samordne innsats for å framskaffe sammenlignbare data om barn og unge i Østfold i
prosjektet Ungdata.
Et felles verktøy for kunnskap om bl.a. selvopplevd helse og levekårsutfordringer. Vil gi kommunene
et godt grunnlag for å planlegge og iversette målrettet arbeid. Benytte kompetanse som er ervervet
gjennom ungdomsundersøkelsen og andre befolkningsundersøkelser i Østfold. KoRus –Øst bidra.
Ansvar: Fylkeskommunen, Østfoldhelsa viktig drøftingsarena

5.2. Forebyggende program
Tiltak 2: Utarbeide et helhetlig løp for forebyggende program i kommunen(e)
En helhetlig og enhetlig policy og programløp sikrer at alle barn og unge får ta del i holdnings- og
ferdighetsskapende arbeid innenfor området psykisk helse, rus- og kriminalitetsforebygging.
Evt velge ett eller flere av de anerkjente universelle programmene som får fokus fra barnehage til
videregående skole
Fokus på kursing av lærere som skal jobbe med programmet.
Koordinerende ansvar kan ligge hos Østfoldhelsa, samarbeid med KoRus -Øst
Ev. kan tiltak 2 og 3 samordnes i ett stort prosjekt

Tiltak 3: Foreldrefokusert universelt program
”Alle” etterspør kunnskapsbasert arbeid rettet mot foreldreengasjement og foreldresamarbeid. Örebro
preventionsprogram er et slikt program.
Forsøk gjøres i flere kommuner
Koordinerende ansvar hos KoRus -Øst og Østfold fylkeskommune. Fylkesmannen støtter og legger til
rette

Tiltak 4: Klasseledelse
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Trygghets- og relasjonsbyggende arbeid som styrker klasse- og skolemiljø
Rakkestad kommune har utarbeidet modell som prøves ut.
Ansvar kommunene og fylkeskommunene. Samarbeid med Inspiria, høgskolene og staten

Tiltak 5: Kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med barn og unge - psykisk helse, rus
og tidlig innsats
Ressurser fra Inspiria benyttes, KoRus –Øst bidra.
Metodeopplæring til personell som arbeider med barn og unge med temaer psykisk helse og rus, kompetansehevende tiltak for lærere og helsepersonell innen psykisk helse og rus, og tidlig innsats.
Klasserettede tiltak til elevene.
Ansvar Inspiria på oppdrag fra Østfoldhelsa og fylkeskommunen

5.3. Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot rus og rusrelatert vold
Tiltak 6: ”Av og til” (definerte soner for avhold) og ”Ansvarlig vertskap og STAD-modellen ”
(skjenkenæringen)
To prosjekt som har vist god effekt i Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad. Det vil ha ytterligere effekt om
flere kommuner i fylket deltar.
Ansvar: Østfoldhelsa; mulighet for samarbeid for flere kommuner i Østfold

Tiltak 7: Trygg russefeiring – alle videregående skoler samarbeider nært med andre instanser
Fokus på skader, ulykker, rusbruk og – misbruk, samt ansvar for egen helse. Samordning av arbeidet i
regi av fylkeskommunens ledelse. Samarbeid skole-politi-kommune-trafikkutvalg-skolehelsetjeneste.
Involvering av elever og ungdommens fylkesråd
Ansvar: fylkeskommunen

Tiltak 8: Felles regionale retningslinjer for tilgjengelighet til alkohol og skjenketider, samt kontroll og
konsekvenser av overtredelse.
Det kan drøftes om elementer i kommunal alkoholpolitikk bør løftes opp på et regionalt nivå, slik at
den enkelte kommune ikke blir så utsatt for press og ytre påvirkning.
Ansvar: Fylkestinget

Tiltak 9: Styrke det psykososiale miljøet i skolene med flere typer fagkompetanse.
Ved siden av pedagogene trengs det i skolen fagkompetanse til å møte elever med særlige utfordringer
og behov. Sosialkonsulenter tilknyttet NAV-systemet, miljøarbeidere, helsesøster,
barnevernpedagoger o.a.
Ansvar: kommunene og fylkeskommunen
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5.4. Innsats for risikogrupper
Tiltak 10: Utvikle rutiner for samarbeid, kartlegging og oppfølging ved bekymring
Ansvar: kommunene, Fylkesmannen og KoRus
Tiltak 11: Kriminalforebyggende SLT-samarbeid på tvers i Østfold
Alle kommuner i Østfold blir SLT-kommuner
Ansvar: KRÅD, Østfold og Follo politidistrikter og Østfoldhelsa

Tiltak 12: Felles strateg i mot 1 % MC kriminalitet utvides til å gjelde hele Østfolds befolkning (også
Follo politidistrikt)
Fylkesmann og fylkeskommune involveres
Ansvar: politiet i Østfold og Follo – fylkesmannen

Bente Holm Sælid
12. august 2011

Vedlegg 1
Risiko og beskyttelse fra Veileder om tidlig intervensjon rus
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Vedlegg 2
Utdrag fra Nordahlrapporten
Generelle program for forebygging av problematferd, som gjennom evaluering viser god effekt:
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1. ART - Agression Replacement Training
Utgitt av Diakonhjemmet høgskole, Rogaland
2. Connect (Respekt)
Utgitt av Senter for Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
3. De utrolige årene (Webster Stratton)
Utgitt av Universitetet i Tromsø
4. Det er mitt valg (reanalysert i 2007)
Utgitt av Stiftelelsen "Det er mitt valg", Lions
5. Du og jeg og vi to
Utgitt av Kari Lamer
6. LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)
Utgitt av Lillegården kompetansesenter, Statped
7. Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd
Utgitt av Olweus-gruppen, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
8. PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen)
Utgitt av Atferdssenteret, Unirand AS, Universitetet i Oslo
9. ZERO
Utgitt av Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
Zippys venner
Utgitt av Voksne for barn
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