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Sammendrag
Dagens ungdom omtales som «Generasjon Lydig» av forskere ved Norsk institutt for
forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). De er veltilpasset, har tette bånd til
foreldre, høy skoletrivsel og få har erfaring med rus og kriminalitet, heter det i en nylig utgitt
nasjonal rapport basert på ungdomsundersøkelsen Ungdata. NOVA konkluderer med at
røyking er på vei «ut», og at omfanget av rus og kriminalitet blant ungdomsskoleelever er
lavt.
Folkehelsemeldingen «God helse for alle» (St. Meld nr.34) peker sammen med
Rusmeldingen «Se meg!» (St. Meld nr. 30) på at rusforebygging er et viktig og sentralt
bidrag på veien mot «å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for
enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og bidra til flere friske leveår for
befolkningen».
Folkehelseloven understreker nødvendigheten av tverrfaglig kunnskap fra ulike fagdisipliner.
I arbeidet med denne kunnskapsoversikten er det derfor lagt vekt på å kombinere kunnskap
fra forskningsartikler og uttalelser fra flere relevante fagmiljø.

Noen nøkkeltall
Det store flertall (ca. 80 %) av 15 – 20-åringer har drukket alkohol (SIRUS, 2009). Andelen
unge som har prøvd å drikke gikk imidlertid litt ned både nasjonalt og i Nord-Trøndelag i
løpet av 2000-tallet.
Gjennomsnittlig debutalder gikk noe opp etter tusenårsskiftet, og var i følge Statens Institutt
for Rusmiddelforskning (SIRUS) ca. 15 år for landet som helhet i årene 2006 – 2008. For
Nord-Trøndelag var tilsvarende tall for samme tidsrom noe lavere (Ung-HUNT 3), men denne
forskjellen kan trolig delvis forklares med at man i Ung-HUNT inkluderte 13- og 14-åringer,
mens SIRUS intervjuet ungdom fra 15 år. De nyeste data vi har undersøkt er fra Ungdataundersøkelsene som har vært gjennomført i åtte kommuner i Nord-Trøndelag i perioden
2010 – 2013. Blant de som har svart på spørsmål om debutalder, hovedsakelig
ungdomsskoleelever, er gjennomsnittet 13,6 år.
På landsbasis var årlig alkoholforbruk for årene 2006 – 2008 beregnet til 4,9 liter (SIRUS,
2009). Nord-Trøndelag gjennomførte Ung-HUNT 3 i samme periode. Årlig inntak lå da på
henholdsvis 4,9 liter pr. år for jenter og 7,1 liter for gutter – altså noe høyere enn
landsgjennomsnittet.
I 2006 – 2008 var det i overkant av 10 % av norsk ungdom (15 – 20 år) som svarte at de
noen gang hadde brukt cannabis. Det var en tydelig nedgang fra noen år tidligere. UngHUNT 3 fra samme tidsrom, viste at tilsvarende tall for Nord-Trøndelag var 6,7 % (inkludert
ungdom ned til 13 år). Få ungdommer har prøvd andre narkotiske stoffer.
Politi, skoleansatte og skolehelsetjenester i fylket uttrykker bekymring for det de erfarer som
en økning i bruk av narkotika, særlig hasj og marihuana, de siste årene. Tall fra Ungdata i
Nord-Trøndelag viser at 2,1 % av elevene i ungdomsskolene som var med i undersøkelsen
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sier at de har prøvd hasj eller marihuana. For videregående skole er det til sammen 9 % av
elevene som har prøvd hasj eller marihuana, 11,1 % av guttene og 7,5 % av jentene. Dette
kan tyde på en liten økning fra Ung-HUNT 3. Dette underbygger i så fall uroen blant de som
jobber ute blant ungdom i videregående skole.
Selv om narkotika er langt mer tilgjengelig i Nord-Trøndelag enn tidligere, er det altså ikke
slik at «alle» prøver stoff. Det store flertallet gjør det ikke, og de som prøver er også ofte
tidligdebuterende med alkohol. Likevel er det store utfordringer i fylket knyttet til problematisk
bruk av alkohol og at en mindre gruppe ungdom og unge voksne utvikler rusproblemer. I
arbeidet med denne statusoppdateringen har vår erfaring vært at det er mye synsing, men
lite faktakunnskap om russituasjonen blant barn og unge i Nord-Trøndelag.
Noen kommuner og videregående skoler har systematisk kartlagt sin kommune/skole, men
dette er kartlegginger som gjerne har fokusert på ulike ting og har ulike spørsmål. Vi håper
derfor at flere kommuner og videregående skoler i fylket tar i bruk Ungdata, som er det
kartleggingsverktøyet som Helsedirektoratet anbefaler. Hvis så mange kommuner som mulig
tar i bruk Ungdata, vil vi kunne følge utviklingen i ungdomspopulasjonen i Nord-Trøndelag på
en sikrere måte.
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1.0 Innledning
Nord-Trøndelag
1.1 Bakgrunn for tema
Under Fylkestinget i Nord-Trøndelag 25.april 2013 forelå det
en interpellasjon om elever i videregående skole med
rusproblem. I interpellasjonen ble det blant annet spurt om
hvilke verktøy skolene kan ta i bruk overfor den (i flg.
interpellanten) stadig voksende narkotikabruken blant
ungdom i Nord-Trøndelag.
Fylkesråd for utdanning og helse, Anne Marit Mevassvik,
svarte på dette med en tilslutning til at dette er et alvorlig
tema, og at «en eneste ungdom som ruser seg, er en for
mye». Videre ble det vist til fylkestingets tidligere vedtatte
strategi for folkehelsearbeidet i fylket, og fylkesrådets vedtatte
handlingsplan for folkehelsearbeid. Rusarbeid i skolen er med
i planen. Interpellanten fikk imidlertid medhold i at gode regler
og planer ikke i seg selv er nok til at problemet løses.
Sentralt i de foreliggende vedtak og strategier er å ha
oppdaterte handlingsplaner, fokus på tidlig intervensjon,
synlig og tilstedeværende politi og økt oppdagerkompetanse.
1.2 Beskrivelse av oppdraget
For et best mulig grunnlag for fylkets satsninger i arbeid rettet
mot ungdom og rusutfordringer vedtok fylkestinget at de «ber
seg forelagt en sak av fylkesrådet der ungdom og rus belyses.
Fylkestinget ønsker en objektiv oversikt over utfordringene
med rus i våre skoler og i Nord- Trøndersamfunnet». NordTrøndelag fylkeskommune henvendte seg igjen til
Kompetansesenter rus – Midt-Norge, som i samarbeid med
fylkeskommunen har utarbeidet denne oversikten over
russituasjonen for ungdom i alderen 13 – 19 år i NordTrøndelag. De ba om at innholdet omfatter:






All ungdom mellom 13 og 19 år
Rusmidlene: Alkohol, narkotika og eventuelt doping
Både forskningsbasert (Ung-HUNT og andre
undersøkelser) og erfaringsbasert kunnskap (politi,
annet feltarbeid osv.)
Nasjonal, regional og lokal kunnskap.

Oversikten skal legges fram for Fylkestinget i desember 2013.
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Nord-Trøndelag
fylkeskommune har sammen
med blant andre
Kompetansesenter rus - MidtNorge gjennom flere perioder
jobbet med ulike
forebyggingsprogram. I NordTrøndelag startet man i 1996
«Stopp heimbrent`n» som
hadde som målsetting å
redusere ungdomsfyll i form av
å få bukt med hjemmebrenten.
Dette var en aksjon som fikk
bred oppslutning. Den var
antagelig medvirkende til at
hjemmebrenning er redusert. I
1999 videreførte
Fylkeskommunen og
Kompetansesenter rus
samarbeidet i prosjektet «Ung
2000» som hadde som formål å
arbeide mot å heve
debutalderen og redusere
rusbruk blant unge. I
Folkehelseplanen 2005 – 2008
var et av målene å bidra til å
etablere et eget
rusforebyggende program, og
Premis ble etablert. I 2013
skiftet Premis navn til DelTa.
Alle kommunene i NordTrøndelag, med unntak av
Fosnes, Lierne og Snåsa, har
gjennomført/er i gang med å
gjennomføre
forebyggingsprogrammet

1.3 Framgangsmåte
Materialet i denne oversikten er hentet fra og sammenstilt av nasjonale, regionale og lokale
undersøkelser på området ungdom og rus, og er en oppsummering og vurdering av dette. På
grunn av de gjeldene rammer for oppdraget, har vi måttet velge det vi mener er mest
sentralt. Oversikten er derfor ikke uttømmende, men vi mener den gir et godt bilde av
situasjonen for Nord-Trøndelag pr. 2013.
Vi har innhentet forskningsbasert kunnskap fra følgende kilder:
 SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning)
 Rapporter fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst og aldring)
 Ung-HUNT
 Ungdata
 Lokale undersøkelser
Flere av kommunene i fylket har gjennomført egne lokale undersøkelser. Der vi har funnet
slike undersøkelser, er disse presentert i oversikten. Nordtrøndere er privilegerte, som takket
være Ung-HUNT, kan sammenligne data fra flere perioder i nesten to tiår. Dette er en stor
styrke for oversikten, og gir styrende parter en unik mulighet til å observere utviklinger og
velge strategiske innsatsområder.
Den erfaringsbaserte kunnskapen er hentet fra ansatte i
 Politiet
 Helsestasjoner
 Miljøterapeuter i skolene
 Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
Vi ønsket å få inn ungdommens eget perspektiv ved å henvende oss per e-post til
elevrådsledere ved fem av de videregående skolene i fylket, men vi fikk dessverre ikke svar
på henvendelsene. Vi ville nok lyktes bedre ved hjelp av andre virkemidler, og anbefaler at
ungdom trekkes inn i det videre arbeidet med å utvikle gode forebyggingstiltak i fylket.
Øvrige kilder som er brukt i kunnskapsoversikten:
 «Mere med», en rapport basert på undersøkelser blant ungdom og foreldre i
Levanger kommune» (Jo Arild Salthammer, KoRus-Midt)
 Oversikt over eksisterende handlingsplaner og rutiner fra videregående skoler i fylket

2.0 Teoretisk ramme
2.1 Beskrivelse av de teoretiske referanserammene
Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse for befolkningen, og
reduserte sosiale helseforskjeller (Helsedirektoratet, 2010).
Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at alkohol er verdens tredje største årsak til
sykdomsbyrden. For Europa er den årsak nummer to, etter tobakk (WHO, 2011). En kommer
derfor ikke utenom at et av de viktigste områdene for folkehelsepolitikken vil være strategisk
og god planlegging og tilrettelegging av rusforebyggende tiltak.
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I 2011 kom det ny folkehelselov (LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid). I denne
defineres folkehelsearbeid som «… samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte
eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.» (Folkehelseloven § 3 b)
Definisjonen bygger på Verdens helseorganisasjons Ottawa Charter fra 1986, hvor begrepet
«Health promotion» ble internasjonalt etablert. Begrepet omfatter både helsefremmende og
forebyggende arbeid (Ottawa Charter, WHO 1986). Dette representerte også et
paradigmeskifte. Man skulle ikke lenger bare satse på tiltak som reduserer risikofaktorer for
dårlig helse, men også styrke faktorer som bidrar til å bedre helsen (Lillefjell, Oldervoll,
Jakobsen, Thoen og Krokstad, 2011).
Folkehelseloven stiller krav om kunnskapsbaserte beslutningsprosesser i folkehelsearbeidet.
Det vil si at en skal sørge for at beslutninger er basert på tverrfaglig kunnskap fra ulike
fagdisipliner. I arbeidet med denne kunnskapsoversikten er det derfor lagt vekt på å innhente
kunnskap fra flere fagmiljøer. Rapporten inneholder en sammenstilling av eksisterende
kunnskap om ungdom og rus i Nord-Trøndelag, både forskningsbasert og erfaringsbasert
fagkunnskap, for å ivareta mangfoldet i kunnskap. Hensikten med oppsummeringen er å gi
politikere et bedre beslutningsgrunnlag, og fagfolk et bedre kunnskapsgrunnlag for valg av
virkemidler i rusforebygging.
Folkehelseloven ble fulgt opp med en folkehelsemelding (St. Meld nr. 34: God helse for alle)
som kom ved årsskiftet 2012/13. Denne er viktig å lese i sammenheng med Rusmeldingen
fra 2011 (St. Meld nr. 30: Se meg!), som har følgende målsetting: «Å redusere negative
konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og bidra
til flere friske leveår for befolkningen».
2.2 Alkohol versus narkotika
Det er ofte diskusjon om hvorvidt det er alkohol eller narkotika som skaper de største og
mest alvorlige problemene. Spørsmålet kan være vanskelig å svare på, og kommer an på
hvilket perspektiv man velger. Stiller man det i et samfunnsperspektiv eller ut fra bekymring
for en enkeltperson og dennes nærpersoner? Befolkningen har en tendens til å bekymre seg
mest over narkotikabruk. Ser man på det totale skadeomfanget, mener ekspertene imidlertid
at konsekvensene av alkoholbruk (og tobakk) er minst like bekymringsfullt (SIRUS- rapport
3/2010). Det er spesielt på to områder det er grunn til å bekymre seg mer over alkohol enn
narkotika: I forhold til voldskriminalitet og i forhold til skade på tredjepart. På grunn av
alkoholbrukens utbredelse vil det føre til at mange flere pårørende blir berørt.
De som daglig er i kontakt med ungdom, opplever ofte at de har en viss oversikt over
ungdommens alkoholbruk. Narkotikabruk synes de er vanskeligere å kontrollere. Alkoholrus
er ofte lettere å kjenne igjen, mens det kan være vanskelig å avgjøre om en person er
påvirket av rusmidler eller ikke. Det kan føre til at skoler og andre ungdomsarenaer erfarer
større maktesløshet overfor narkotikabruk enn for bruken av alkohol.
Det er også slik at de som begynner å bruke tyngre narkotiske stoffer, som regel har gått
veien innom andre rusmidler. Vanligst er det å begynne med alkohol, deretter følger
sigaretter, hasj, amfetamin, ecstacy og heroin (forebygging.no). I et universelt
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forebyggingsperspektiv blir det derfor viktig å sette hovedinnsatsen inn mot å øke debutalder
og redusere omfang av alkoholbruk.
2.3 Forebygging
I rusforebygging snakker vi ofte om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Risikofaktor
defineres som belastende forhold i den enkeltes liv som øker risikoen for en uheldig utvikling
(Rørnes, 2006). Beskyttelsesfaktorer er forhold som reduserer risikofaktorenes negative
innflytelse (Nordahl, Gravrok, Knudsmoen, Larsen, 2006)). Risikofaktorer kan for eksempel
være dysfunksjon i familien, mangel på kontroll over eget liv, dårlig selvtillit, en dårlig
organisert skolehverdag, eksponering for vold og misbruk i eller utenfor hjemmet. Har man
en eller flere av disse, øker risikoen for at man utvikler problemer. Likevel er det selvsagt
ingen lovmessighet i dette. Beskyttelsesfaktorer som medfødt robusthet, sosial kompetanse,
sterke slektsbånd, prososiale venner og god skolefungering, kan fungere som "skjold" mot
konsekvensene av å leve med mye risiko.
Det er vanlig å dele forebygging inn i tre nivåer.
Universell forebygging har hele befolkningen som målgruppe, og har som formål å forebygge
rusproblemer generelt.
Selektiv forebygging har fokus på spesielle grupper som man mener er mer utsatt enn andre
for å utvikle rusproblemer. Det vil for eksempel være ungdom som står i fare for å droppe ut
av skolen, personer med psykiske lidelser, de som har vokst opp i hjem med psykiske
lidelser eller rusbruk, unge lovbrytere, osv. Forebyggingen rettes da mot hele den
identifiserte målgruppen, uavhengig av hvilken risiko den enkelte i gruppen har.
Tyngdepunktet for slik forebygging vil da være å styrke beskyttelsesfaktorer som for
eksempel selvbildet og evnen til å løse problemer.
Indikativ forebygging refererer til strategier rettet mot individer med identifiserte rusproblemer
eller tydelige risikofaktorer.
Universelle tiltak også virke inn på personer som har begynt å utvikle problemer, men slike
tiltak må for denne gruppen suppleres med en mer målrettet innsats. Vi vil også i denne
sammenhengen minne om det såkalte «forebyggingsparadokset», kunnskapen om at
kostnadene knyttet til flertallets moderate rusbruk samfunnsmessig sett er høyere enn
kostnadene knyttet til mindretallet av problembrukere.
Det viktigste forebyggende tiltaket vi har mot rusgiftavhengighet er et
inkluderende samfunn med trygge oppvekstsvilkår, et solidarisk arbeidsliv med
plass til alle og utjevning av sosiale forskjeller
(Jonas Gahr Støre til Mot Rusgift 04.09.2013)
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3.0 Norge
3.1 Nasjonal forskning
Det finnes mye forskning om ungdom, både nasjonale og lokale undersøkelser. I mange av
undersøkelsene blir det spurt om rusmiddelvaner og holdninger til ulike rusmidler. I denne
oversikten har vi tatt for oss et par av de mest kjente rapportene på området. For nasjonale
tall er dette SIRUS-rapport nr. 5 /2009, som beskriver utviklingen for unge mellom 15 og 20
år i perioden 1968 – 2008, og den siste «Ung i Norge»-rapporten fra NOVA (2011). For
sistnevnte har vi valgt å se på sammenhenger mellom rusvaner, skolemotivasjon og
skoleresultater. Til sist i denne nasjonale oversikten vil vi referere kort til en nylig publisert
rapport fra NOVA. Denne er basert på svar fra ungdomsskoleelever i 101 norske kommuner,
som har deltatt i ungdomsundersøkelsen Ungdata.

3.1.1 SIRUS` ungdomsundersøkelser 1968 – 2008
Alle figurer og tabeller under 3.1.1 er hentet fra: SIRUS-rapport nr. 5/2009

Det er interessant å lese tall for Nord-Trøndelag i lys av nasjonale forhold. Derfor vil vi først
gå til SIRUS-rapport nr. 5/2009 av Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting, som er en
sammenstilling av data fra spørreskjemaundersøkelser blant 15 – 20-åringer om bruk av
rusmidler i årene 1968 – 2008. Rapporten markerte for øvrig også slutten på tradisjonelle
årlige undersøkelser. Fram til da var disse blitt gjennomført ved å sende ut spørreskjema
postalt. Rapporten er sammensatt av to parallelle undersøkelser, hvorav den ene gikk ut til
ungdom bosatt i Oslo («Oslo-undersøkelsen» fra 1968), og den andre var landsomfattende
og ble sendt til unge i hele landet inkludert Oslo (fra 1986). Vi har konsentrert oss om de
nasjonale funnene.
Tobakk
Når det gjelder bruk av tobakk så man to tydelige utviklingstrekk i perioden som dekkes av
SIRUS-undersøkelsene. Sigarettrøyking gikk ned, mens andelen som brukte snus daglig
gikk opp. Det var betydelig flere gutter enn jenter som snuser, men snusbruk har økte også
blant jenter. Den sterke nedgangen i røyking mente man skyldtes økt fokus på helseskader
ved røyking, samtidig som en strengere røykelovgiving førte til at det mot slutten av perioden
knapt fantes innendørsarenaer hvor røyking var tillatt. Trenden var imidlertid nedadgående
også før den nye lovgivningen. Hvorfor snusbruk har økt, finnes det ingen klare svar på. Men
trolig har noen av de som tidligere røykte sigaretter gått over til snus. Informasjon om
helsekonsekvenser ved snusing også vært mer usikker og tvetydig.
Alkohol
Kort oppsummert har det store flertallet (ca. 80 %) i aldersgruppen 15 – 20 år oppgitt at de
har drukket alkohol noen gang. Det som synes som en av de tydeligste utviklingstrekkene i
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perioden, er at det i de siste årene var flere jenter enn tidligere som oppgav at de noen gang
hadde drukket alkohol.
Gjennomsnittsalderen for alkoholdebut gikk litt opp de siste årene. I årene 2006 – 2008 var
denne på landsbasis i underkant av 15 år for øl, omkring 15 år for rusbrus og 15,5 år for vin
og brennevin. Spørsmål om rusbrus ble først tatt inn i undersøkelsen i 2003, og det ser ut
som debutalderen for denne dikkesorten gikk ned ganske fort etter dette, trolig forklart ved at
rusbrus først ble tilgjengelig i dagligvarebutikker fra 2003. Debutalder alene gir ikke
tilstrekkelig informasjon om forbruk og drikkemønster. Et bedre mål på det faktiske forbruket,
får man ved å se på de siste fire uker, hva som er drukket, og hvor mye.
Øl utgjorde omtrent halvparten av alt registrert alkoholforbruk. For årene 2006 – 2008,
oppgav på landsbasis 46 % av de unge at de hadde drukket øl. Her var det tydelige
kjønnsforskjeller. Mens 51 % av guttene oppgav å ha drukket øl i løpet av de siste fire ukene,
hadde jentene drukket mest rusbrus (42 %) tett etterfulgt av øl (40 %). Når det gjelder vin,
var det en klart større andel jenter enn gutter i perioden 2006 – 2008 som oppgav å ha
drukket dette. Det var ingen kjønnsforskjell for brennevin. Fra perioden 1997 – 1999 til 2006
– 2008 har det imidlertid vært en nedgang i andelen som oppgav å ha drukket alkohol i løpet
av de siste fire uker.
Fram til midten av 1990-tallet var det estimerte gjennomsnittlige forbruket av alkohol for
ungdom i Norge ca. tre liter ren alkohol per år. Siden økte forbruket til omkring fire liter frem
til omkring rundt år 2000 (fem liter om rusbrus og cider regnes med). Deretter sank det litt
igjen mot 2008. Etter tusenårsskiftet
utgjorde imidlertid rusbrus en stadig større
andel av totalkonsumet.
Når vi snakker om gjennomsnitt, rommer
dette også ytterpunktene. Noen drikker
ofte, men lite hver gang. Andre drikker
sjelden, men mye. For å få informasjon
om drikkemønster spurte SIRUS hvor
mye den enkelte drakk ved siste
drikketilfelle. Dette ble målt etter
drikkesort. Grensen for «å drikke mye»
ble satt til henholdsvis seks halve flasker øl eller rusbrus, èn flaske vin, 20 cl brennevin eller
fire bokser cider. Mengden ren alkohol i de angitte mengdene er omtrent lik.
SIRUS fant at det å ha drukket mye, naturlig nok økte med alderen. Sett over tid, viser
tendensen en nedgang i andelen unge som oppga at de drakk mye forrige gang de drakk.
SIRUS-undersøkelsene spurte også om opplevd beruselse. Andel ungdom som svarte at de
hadde drukket seg beruset én eller flere ganger de siste seks måneder, var 65 % i 2006 –
2008, hvilket var en nedgang fra 1997 – 1999. Også andelen ungdom i alderen 15 – 20 år
som oppga å ha kjent seg tydelig beruset mer enn 50 ganger, gikk tydelig ned etter
årtusenskiftet.
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Cannabis
Etter alkohol og tobakk, er cannabis det rusmidlet som blir brukt av flest. Likevel var det kun
en liten andel av ungdom som noen gang hadde prøvd det, og enda færre rapporterte om
hyppig bruk. Cannabis brukes som en fellesbenevnelse på hasj, marihuana og cannabisolje
som alle utvinnes fra cannabisplanten (SIRUS, 5/2009). Vi vil understreke at det begynner å
bli noen år siden den siste SIRUS-rapporten ble utgitt. Det vi i dag kjenner som syntetisk
cannabis, var på det tidspunktet ikke blitt beslaglagt i noen særlig grad.
I det første tiåret av de landsomfattende undersøkelsene (fra 1986) var det omtrent 8 – 10 %
av unge mellom 15 og 20 år som oppgav at de noen gang hadde prøvd hasj eller marihuana.
Mot slutten av 1990-årene økte dette til omtrent 18 %, mens det deretter var en jevn
nedgang. Undersøkelsene viste imidlertid at ganske mange visste hvordan de kunne få tak i
stoffet om de ønsket det. Andelen som sa de hadde blitt tilbudt cannabis på landsbasis
stabilt på ca 25 % fra 1986 – 1995, men økte til nærmere 50 % fram mot årtusenskiftet.
Deretter gikk den ned igjen, og lå i 2008 på ca. 30 %. Da det ble spurt om de trodde de ville
klare å få tak i cannabis hvis de ønsket det, gikk tallene fra 50 % før 1995, opp mot 70 %
rundt årtusenskiftet og ned til 50 % igjen etter det.
SIRUS undersøkte hva som kjennetegnet de som hadde brukt cannabis, og fant at særlig to
grupper som skilte seg ut: Ungdom som på ulike måter er opposisjonelle til samfunnets
normer og ungdom med vanskelige oppvekstsvilkår. Det kan altså være grunn til å tro at
cannabisbruk ofte kan være knyttet til ungdommer med noen felles utfordringer. Så godt som
alle de som oppgav at de hadde brukt stoffet, hadde også venner og nære bekjente som
hadde brukt det.
Andre illegale rusmidler
Andelen som oppgav å ha brukt amfetamin, ecstacy, kokain/crack, heroin, LSD og liknende
var liten, og tallene må tolkes med forsiktighet. SIRUS gjorde gjentatte målinger over flere år,
og kunne derfor likevel si noe om tendenser. Av disse rusmidlene var det det
sentralstimulerende stoffet amfetamin flest unge oppgav å ha brukt en eller flere ganger.
Andelen på landsbasis steg fra ca. 1 % i 1986/90 til 4 % på slutten av nittitallet, og flatet
deretter ut.
Når det gjaldt ecstacy, som blir betegnet som en blanding av et syntetisk hallusinogen og et
sentralstimulerende stoff, ble det spurt om dette for første gang i 1994. Andelen som oppga å
ha brukt dette, fulgte samme mønster som amfetamin.
Kokain, som også er et sentralstimulerende middel, fulgte et litt annet mønster. I motsetning
til amfetamin og ecstacy, var det ikke en nedgang i bruken av dette i løpet av de siste ti
årene for undersøkelsene. Bruken økte riktignok i takt med de andre stoffene i løpet av
nittitallet, fra 0,5 i 1990 til 2 % ved årtusenskiftet. Deretter var andelen som brukte stoffet
stabil fram mot 2008.
For andre narkotiske stoff, som heroin, LSD og GHB, var det gjennom undersøkelsene
omtrent 0,5 til 2 % av de unge som oppgav at de noen gang hadde brukt disse.
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Sniffing av løsemidler er ikke omfattet av narkotikalovgivningen. Det er derfor ikke straffbart,
selv om det kan være svært helseskadelig. For årene 2006 – 2008 samlet var det omtrent 5
% som oppgav at de noen gang hadde sniffet løsemidler, mens ca. 2 % oppgav at de hadde
gjort dette i løpet av de siste seks måneder. Nord-Trøndelag lå på dette området høyere enn
landsgjennomsnittet.
Bruk av beroligende midler (psykofarmaka) ble også omfattet av spørreundersøkelsene. De
unge ble spurt følgende spørsmål: «Har du noen gang brukt beroligende midler (f eks
Valium, Vival, Stesolid, Rohypnol) uten at det har vært forskrevet av lege?» Svarene tydet på
at ureglementert bruk av slike legemidler ikke var veldig utbredt i ungdomsbefolkningen. I
perioden 2006 – 2008 oppga omtrent 4 % på landsbasis, både gutter og jenter, at de hadde
brukt dette noen gang. Bruken var økende med alder. Også i bruken av psykofarmaka har
det vært en nedgang etter årtusenskiftet.

3.1.2 «Ung i Norge - Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater»,
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
NOVA har gjennomført tre landsomfattende undersøkelser blant ungdom, «Ung i Norge», i
årene 1992, 2002 og i 2010. På www.nova.no finnes rapporter som beskriver ulike sider ved
funnene som er gjort. For å belyse det som har med rusbruk og skolegang å gjøre, har vi her
valgt å referere til rapporten «Ungdomsskoleelever - om motivasjon, mestring og resultater»
(NOVA-rapport 9/11). Her ble det blant annet gjort sammenligninger mellom rusbruk og
skolemotivasjon og skoleprestasjoner. Utvalget for denne rapporten var 4000
ungdomsskoleelever fra alle tre trinn og fra hele landet. Rapporten finnes i sin helhet på
http://nova.no/id/23885.0
Omfang av rusmiddelbruk
I rapporten er alkoholbruk målt med følgende spørsmål: «Har du det siste året – de siste 12
månedene drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset»? I snitt svarte over 80 % nei på
dette spørsmålet. Dette betyr ikke at de ikke har smakt alkohol. Fra annen forskning er det
kjent at mange debuterer med alkohol i løpet av ungdomsskoletiden, og det er naturlig nok
stor forskjell på svarene fra åttendeklassinger og tiendeklassinger. Blant de yngste var det
bare 6 % som oppgav at de har drukket seg tydelig beruset, mens 38,4 % av de eldste
svarte ja på dette. Blant tiendeklassingene var det flest jenter som drakk seg beruset.
Undersøkelsen viste at 1,1 % av landets åttendeklassinger hadde prøvd cannabis i form av
hasj eller marihuana. For tiendeklassinger var tallet 4,5 %. For andre narkotiske stoffer som
kokain, LSD, ecstasy, amfetamin eller heroin, økte andelen som hadde prøvd dette fra 1,1 %
for åttendeklassinger til 2,1 % for tiendeklassinger. Det var flere gutter enn jenter som har
prøvd narkotika i alle klassetrinn.
Samvariasjon mellom rusmiddelbruk, skolemotivasjon og karakterer.
Ung i Norge-undersøkelsen viste tydelige sammenhenger mellom omfang av rusbruk og
grad av skolemotivasjon. NOVA beskriver innholdet i motivasjonsbegrepet «som en prosess,
eller som et indre driv, som setter i gang og opprettholder målrettet handling» (Øya, 2011
s.24), og de har laget noen parametere som måler dette. Når svarene på disse ble
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sammenlignet med svar på spørsmål om rusbruk, fant de at hele 60,9 % av de som skåret
lavest på en angitt samleverdi for skolemotivasjon, hadde drukket seg tydelig beruset minst
én gang. I andre enden hadde bare 7,3 % av de som skåret høyest for skolemotivasjon
drukket seg tydelig beruset. Dette gjenspeilte seg også i karakterene. Det kom tydelig fram i
disse undersøkelsene at karakterene gikk ned når de unge begynte å drikke alkohol. Spesielt
gjaldt dette karakternivået i engelsk, norsk og matematikk. Bruk av narkotika samvarierte
sterkt med skolemotivasjon og karakterer. For de som hadde laveste mål på
skolemotivasjon, hadde over 16 % prøvd hasj eller marihuana, og over 10 % prøvd andre
illegale stoffer. Til sammenligning hadde bare 0,3 % av de med høyest skolemotivasjon
prøvd narkotika.

3.1.3 Ungdata Nasjonal rapport 2010 – 2012
NOVA har nylig publisert en nasjonal rapport basert på tall fra 101 norske kommuner som
har gjennomført ungdomsundersøkelsen Ungdata i perioden 2010 – 2012. Totalt sett er det
til nå relativt få videregående skoler som har deltatt. Den nasjonale rapporten gjelder derfor
bare svar fra ungdomsskoleelever – til sammen 40 473 elever, noe som tilsvarer en
svarprosent på 78 %. Rapporten i sin helhet finnes på http://www.nova.no/id/27427.0
Anders Bakken i Nova skriver i sammendraget at «ungdom i dag er en veltilpasset
ungdomsgenerasjon. De har tette bånd til foreldre, høy skoletrivsel og få har erfaring med
rus og kriminalitet». Videre sier han at ungdom generelt er «optimistiske med tanke på
framtiden. Over halvparten tror de kommer til å ta høyere utdanning. Få tror de kommer til å
bli arbeidsledige, og tre av fire tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv».
Når det gjelder rusbruk, bekrefter NOVA at røyking er på vei «ut», og at omfanget av rus og
kriminalitet blant ungdomsskoleelever er lavt. Ungdommene bruker mye av fritiden foran PCskjermen, men Bakken nevner i forlengelsen av dette at «Ungdoms psykiske helse gir likevel
større grunn til bekymring enn mangel på fysisk aktivitet». Om dette står det videre i
sammendraget at «… til tross for at de fleste unge trives godt både hjemme og på skolen, er
det en god del unge som sliter med psykiske helseplager. I størst grad gjelder dette typiske
symptomer på stress, som det «å tenke at alt er et slit» eller «å bekymre seg for mye om
ting». Særlig er det mange jenter som sliter med å få hverdagen til å gå i hop. At det også er
en god del som utsettes for vold og mobbing gir grunn til bekymring.»
Med andre ord tyder undersøkelsene på mange positive utviklingstrekk for
ungdomsgenerasjonen, inkludert reduksjon i rusproblematikk. Det kan likevel se ut som at
om man «løser» noen problemer, så oppstår det andre. Og det ser ut som særlig ungdoms
psykiske helse kan gi grunn til bekymring i tiden framover.
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4.0 Nord–Trøndelag
4.1 Forskning fra Nord-Trøndelag
I de nasjonale SIRUS-undersøkelsene vises det på noen områder til regionale forskjeller, og
vi kan her se hvordan Nord-Trøndelag framstår i forhold til resten av landet. Vi vil nedenfor
vise til noen av disse. På regionalt plan legger vi størst vekt på Ung-HUNT- undersøkelsene i
1995/1997 og 2006/2008 og resultater fra Ungdata-undersøkelsene fra 2010 – 2013. Til nå
har åtte kommuner i fylket gjennomført Ungdata. Det finnes i tillegg lokale undersøkelser fra
enkelte kommuner og skoler i fylket. Vi har trukket ut korte sammendrag fra noen av disse,
og vil vise hvor rapportene kan lastes ned i sin helhet.

4.1.1 SIRUS nasjonale undersøkelser i et Nord-Trøndelag-perspektiv
Figurer under 4.1.1 er hentet fra: SIRUS-rapport nr. 5/2009

Alkohol
I den fylkesvise oversikten i
tidligere nevnte SIRUS-rapport
finner vi en oversikt over
totalkonsum av alkohol. Det er
der ingen signifikante forskjeller
mellom Nord-Trøndelag (5,2
liter) og landet for øvrig (ca. 5
liter).
Rapportens avsnitt om
hjemmebrent viser at
trøndelagsfylkene sammen med
Nord-Norge har et stort forbruk
av dette. I årene 2004 – 2008 var det på landsbasis 28 % av ungdommene i som hadde
drukket mer enn et par slurker hjemmebrent, men det var store forskjeller mellom
landsdelene. Tallet for Nord-Trøndelag var litt over 50 %.
Cannabis
Nord-Trøndelag lå i siste SIRUSundersøkelse nest lavest blant
landets fylker i forbruk av
cannabis. Det stemmer overens
med tall fra HUNT 3 som vi skal
komme tilbake til. Denne viser at
6,3 % av ungdom i NordTrøndelag noen gang hadde
prøvd cannabis. Det var for
landet som helhet små forskjeller
i bruk mellom gutter og jenter.
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Sammenligningen er usikker, da HUNT-undersøkelsene inkluderte ungdom ned til 13 år,
mens SIRUS omfattet noe eldre ungdom fra 15 til 20 år.

4.1.2 Ung-HUNT1995 - 2008
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har gitt verdifull informasjon om helsesituasjonen for
befolkningen i fylket siden midten av 80-tallet. Ungdom i alderen13 – 19 år er blitt inkludert i
undersøkelsene fra midten av 90-tallet. Undersøkelsene ble gjennomført på skolene. De
besto av et spørreskjema, kombinert med klinisk undersøkelse og et intervju. I Ung-HUNT 1
deltok nesten 9000 unge (89 % av de inviterte) og i HUNT 3 deltok 8 200 (78 %) i
spørreskjemaundersøkelsen. Dette har gitt svært nyttig informasjon om helsesituasjonen for
ungdom i fylket. Vi er privilegerte i Nord-Trøndelag som har så godt dokumentert informasjon
om innbyggernes helsesituasjon.
Rusbruk har også vært et prioritert område i Ung-HUNT. Vi vil i det følgende gi en oversikt
over funn som beskriver russituasjonen blant ungdom i fylket i periodene 1995 – 1997 (UngHUNT 1) og 2006 – 2008 (Ung-HUNT 3). Figurer som er brukt i dette kapitlet, er hentet fra
HUNT-rapporten «Folkehelse i endring»(2011).
Tobakk
I tråd med nasjonale undersøkelser gikk andelen unge som røyker ned også i NordTrøndelag fram mot Ung-HUNT 3 (2006 - 2008). Til tross for nedgang, var det i Ung-HUNT 3
fremdeles én av fire ungdomsskoleelever og nesten halvparten av de eldste som hadde
prøvd å røyke minst en sigarett. Nedgangen var betydelig blant dagligrøykere, spesielt gjaldt
det de yngste. I 2006 – 2008 røykte 2,5 % av de yngste elevene daglig, mens tallet for de
eldste var 10,8 %.
I likhet med landet for øvrig har det også i Nord-Trøndelag, i takt med nedgangen i røyking,
vært en økning i bruken av snus. Tallene fra Ung-HUNT 3 viste at en av fem av de eldste
jentene og en av tre av de eldste guttene brukte snus regelmessig (daglig eller av og til).
Debutalder alkohol
Antall gutter og jenter i Nord-Trøndelag som oppgav å ha prøvd å drikke alkohol (mer enn en
sup) gikk litt ned fra Ung-HUNT 1 til Ung-HUNT 3. Dette harmonerer med nasjonale tall fra
SIRUS som vi refererte til ovenfor.
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Kilde: HUNT - rapporten «Folkehelse i endring»(2011)

Tallene fra Ung-HUNT viste at 5 av 6 ungdommer begynte å drikke alkohol før de fylte 16 år,
og med alderen var svært få ungdommer helt avholdende. Det ble ikke spurt om debutalder i
Ung-HUNT 1, men antall som har prøvd å drikke (minst én alkoholenhet) gikk ned, noe som
kan indikere at debutalderen gikk opp i perioden også i Nord-Trøndelag. Debutalderen for
alkohol i vårt fylke er imidlertid lavere enn for Norge som helhet, men dette kan forklares med
at Ung-HUNT-undersøkelsene omfatter ungdom fra 13 – 19 år, mens SIRUSundersøkelsene har inkludert unge fra 15 – 20 år.
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Figuren ovenfor viser hvordan debutalder fordelte seg
mellom de ulike regionene i Nord-Trøndelag. Den viser at
regioner som inkluderer en bykommune, har en noe høyere
debutalder enn mer rurale områder.
Alkoholberuselse
Sammenlignes tall fra de to Ung-HUNT-undersøkelsene, ser
vi en tendens til at alderen for å drikke seg full har forskjøvet
seg oppover. Det ser altså ut som de unge venter litt med å
drikke seg fulle. Dette styrker teorien om at debutalderen
gikk opp fram mot Ung-HUNT 3, også i Nord-Trøndelag.
Spesielt blant 15-åringene var andelen som hadde vært
beruset, lavere ved siste Ung-HUNT enn ved den første.
Likevel ser det fortsatt ut som det skjer mye i overgangen
mellom 14 og 15 år. Andelen som oppgav at de noen gang
hadde vært beruset, ble tredoblet i løpet av dette året. Det
kan signalisere at tradisjonen med konfirmasjon som
debutgrense fremdeles har godt feste i fylket.
Andelen ungdom som oppgav at de hadde vært beruset mer
enn ti ganger, gikk ned mellom Ung-HUNT-undersøkelsene.
Ved siste måling var den imidlertid fremdeles høy blant de
eldste. I Ung-HUNT 3 oppgav 36 % av elevene i
videregående skole at de hadde vært beruset mer enn 25
ganger. En andel på 34 % oppgav at de drakk alkohol hver
fjortende dag eller oftere (Krokstad /Knudtsen, 2011).
Etter at rusbrus ble tilgjengelig i dagligvarebutikker i 2003,
viste tall fra Ung-HUNT det samme som SIRUS sine
undersøkelser. Forbruket av rusbrus økte tydelig og ble
særlig populært blant jenter. Øl er den mest populære
drikken blant gutter. Andelen jenter som drakk vin, var stabil
mellom Ung-HUNT 1 og Ung-HUNT 3. Samtidig sank den for
gutter. Undersøkelsene viste at bruken av sprit hadde økt
kraftig, mens forbruket av hjemmebrent hadde gått ned for
fylket generelt.

Nord-Trøndelag

Til tross for at voksne i
Nord-Trøndelag drikker mer
alkohol enn tidligere, har
ikke de unges bruk av
alkohol steget. Fra
årtusenskiftet viser det
derimot en tydelig
nedgang. Dette bekreftes
for eksempel i Trøndelag
forskning og utviklings
undersøkelse i Verdal
kommune. Også tall fra
Ung-HUNT 1 til Ung-HUNT 3
viser dette. Debut-alderen
for Nord-Trøndelag er
likevel lavere enn for Norge
som helhet.
Vi skal ta på alvor at mange
ungdommer drikker mye
alkohol, og at dette særlig
øker i den siste delen av
tenårene. Halvparten av
elevene i ungdomsskolen
har imidlertid aldri drukket
alkohol og bare 7,9 % av de
som har svart at de drikker
alkohol, drikker månedlig
eller oftere.

Totalforbruket av alkohol økte fra 1995 – 1997 til 2006 –
2008 for ungdom i Nord-Trøndelag, og økningen var noe større for jenter enn for gutter.
Jentene drakk i gjennomsnitt 3,2 liter ren alkohol ved første måling og 4,9 liter per år ved
andre måling. For guttene var tallene henholdsvis 5 og 7,1.
Betydning av foreldrenes drikkemønster opp mot ungdommens forbruk
Ung-HUNT 3 spurte om hva ungdom visste om foreldrenes drikkemønster og sammenlignet
dette med elevenes totalkonsum. Totalt hadde 41 % av ungdomsskoleelevene sett
foreldrene beruset, mens tallet for elever i videregående skole var 71 %. Undersøkelsene
viste at de som hadde sett foreldrene oftest beruset, var de samme som selv hadde høyest
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forbruk av alkohol. De som hadde sett foreldrene beruset noen ganger i uka (5 % av de
yngste og 7 % av de eldste), hadde selv et årlig forbruk på 9,8 liter ren alkohol. De som aldri
hadde sett foreldrene beruset, drakk i gjennomsnitt 3 liter per år. Målingene viste at
totalkonsumet økte i takt med hvor ofte elevene hadde sett foreldrene beruset.
Det var tegn til noen regionale forskjeller for alkoholbruk, selv om de fleste regionene i fylket
fulgte mønsteret for fylket som helhet. Data fra Ung-HUNT 3 indikerte at alkoholforbruket
hadde økt i noen av regionene. Det var en tendens til en noe høyere debutalderen i regioner
som inneholder en bykommune, enn i regioner i som kan karakteriseres som rurale strøk.
Den samme tendensen gjaldt hvor mange som hadde drukket seg fulle mer enn ti ganger og
andelen unge som hadde sett foreldrene sine beruset. Disse tallene må tolkes med
forsiktighet.
Cannabis og andre illegale rusmidler
I Ung-HUNT ble det ikke skilt mellom cannabis og ande illegale rusmidler. Tallene refererer
derfor til samlet bruk av illegale rusmidler. Vi tror det er grunn til å anta at flesteparten av
ungdommene som oppgir at de har brukt narkotiske stoffer, har brukt cannabistyper som
hasj eller marihuana.
Tallene fra SIRUS ovenfor viste at det var få ungdommer i Nord-Trøndelag som hadde brukt
cannabis. I tråd med disse funnene viste også tall fra Ung-HUNT 3 at det var få som har
prøvd cannabis eller andre stoffer. Av jentene hadde 5,2 % prøvd narkotika, mens tallet for
guttene var 8,1 %. Dette var en tydelig nedgang siden Ung-HUNT 1, hvor tallene var
henholdsvis 9,3 og 11,6 %. I tråd med den nasjonale tendensen, tydet dette på en nedgang i
bruk av narkotiske stoffer blant ungdom i fylket fra 1995 – 1997 til 2006 – 2008.

4.1.3 Ungdata – Nord-Trøndelag 2010 – 2013
Ungdata er en større, landsomfattende undersøkelse om oppvekst, folkehelse og faktorer
som kan virke inn på dette. Ungdata (www.ungdata.no) tilbys kommunene av
Kompetansesenter rus (sju regionale senter i landet) i samarbeid med forskningssenteret
NOVA og Kommunesektorens organisasjon (KS). Undersøkelsene er støttet økonomisk av
Barne- og likestillingsdepartementet, Justisdepartementet og Helsedirektoratet.
I Nord-Trøndelag har følgende kommuner til nå gjennomført undersøkelsen ved sine
ungdomsskoler: Vikna, Nærøy, Overhalla, Flatanger, Namdalseid, Levanger, Stjørdal og
Leksvik. Leksvik, Stjørdal, Levanger og Vikna har også helt eller delvis gjennomført Ungdata
i videregående skoler. For Stjørdals vedkommende er undersøkelsen kun gjennomført på
Aglo videregående skole, som er en privat skole drevet av Blå Kors.
Tallene vi presenterer i det følgende, er basert på et samlet datagrunnlag hvor svarene fra
alle kommunene er slått sammen. Spørreskjemaet i Ungdata er inndelt i ulike livsområder,
og bruk av rusmidler er ett av disse. Øvrige temaområder er foreldre og venner, skole og
framtid, fritid, helse og trivsel, risikoatferd og vold. Undersøkelsen består av en grunnmodul
som er obligatorisk for alle. Ut over dette kan hver kommune velge tilleggsspørsmål innenfor
de ulike livsområdene eller utarbeide egendefinerte spørsmål særlig relevant for den
spesifikke kommune. Dette gjør at kommunene samlet bare kan sammenlignes for spørsmål

18

i grunnmodulen, og eventuelt tilleggsspørsmål som alle eller de fleste av kommunene har
valgt. I denne rapporten har vi derfor valgt å legge fram resultater fra grunnmodulen. Dette
for å få et datagrunnlag som i størst mulig grad er representativt for Nord-Trøndelag.
Nøkkeltall i resultatene fra de enkelte kommunene er tilgjengelig på www.ungdata.no
Til sammen har 2983 ungdommer i Nord-Trøndelag deltatt i Ungdata i perioden 2010 – 2013.
Av disse gikk 1998 elever på ungdomsskolen og 985 på videregående skole. Kommunene
som har gjennomført undersøkelsene, gir en relativt god geografisk og størrelsesmessig
spredning. Vi mener dette gir et representativt utvalg. Det har gått noe tid mellom de første
og de siste undersøkelsene, men vi mener at perioden likevel ikke er lenger enn at det gir
mening å se på perioden under ett. Dette gir også et bedre datagrunnlag, noe som styrker
sjansen for at analysene gir en god og riktig beskrivelse av russituasjonen for ungdom i
fylket.
Når det gjelder tall fra elever i videregående skole, har vi imidlertid en nokså ujevn deltakelse
fra kommunene. Levanger videregående skole har bidratt med 662 av de 985 svarene fra
VGS-gruppen. Bildet som beskrives vil derfor i stor grad gjelde Levanger. På grunn av dette
kan tolkning av resultatene for videregående skole som generelle funn for fylket være noe
problematisk.
For alle analyser nedenfor, med unntak av analyse av spørsmål om bruk av anabole
steroider, har omtrent alle respondentene svart. Det kan være små variasjoner i antall elever
som har svart på hvert spørsmål, enten fordi noen ikke har ønsket å svare, eller fordi de har
glemt å svare på akkurat det spørsmålet.
Tobakk
Resultatene fra Ungdata bekrefter at det er få som røyker. Av de som har svart, utgjør de
som aldri har røkt og de som har sluttet å røyke til sammen 93,3 % av ungdomsskoleelevene
og 76,2 % av elevene i videregående skole. Andelen dagligrøykere er 1,3 % av de yngste og
6,5 % av de eldste.
Det er en høyere andel som oppgir at de bruker snus. De som snuser daglig, utgjør 4 % av
ungdomsskoleelevene og 18,5 % av elevene i videregående skole. Andelen som aldri har
prøvd eller har sluttet, er henholdsvis 89,2 % og 68 %.
Alkohol
Alkohol er det vanligste rusmidlet, og vi har valgt å belyse temaet fra ulike vinkler.
-

Debutalder

I det totale materialet deltok til sammen 2983 ungdommer fra ungdomsskoler og
videregående skoler. Av disse har 1598 svart på spørsmålet «Hvor gammel var du første
gang du drakk så mye som en alkoholenhet? Det vil si en flaske pils, en flaske rusbrus/cider,
et glass vin eller en drink (brennevin)». Over 1300 av disse igjen, gikk på ungdomsskolen.
Når det gjelder tolkning av debutalder, er det flere forhold man må ta i betraktning. For det
første er det vanlig å beregne gjennomsnittet bare blant de som har drukket. Et gjennomsnitt
beregnet av tall fra undersøkelser blant ungdomsskoleelever, vil altså gi lavere
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gjennomsnittsalder enn om man også involverer svar fra elever i videregående skole. Da vil
de som har begynt å drikke senere, bidra til å trekke opp gjennomsnittsalderen. I realiteten er
det ofte slik at hovedtyngden av elever på ungdomsskolen faktisk ikke har drukket så mye
som en alkoholenhet. Det er viktig å huske på dette når en får presentert «debutalder» på 13
– 14 år. I slike undersøkelser kan det også være at en del av ungdommene misforstår
spørsmål, og for eksempel i dette tilfellet krysser av for første gang de smakte alkohol (ikke
første gang de drakk en hel flaske pils eller et helt glass vin).
Spørsmål om debutalder er ikke inkludert i grunnmodulen, men de fleste kommunene har
valgt dette som tilleggsspørsmål. Levanger kommune har kun gjennomført grunnmodulen,
og elever derfra er derfor utelatt i analyse av dette spørsmålet. Av de 1598 elevene som har
svart på spørsmål om debutalder, er det 52 % som svarer at de aldri har drukket så mye som
en alkoholenhet; en flaske pils/rusbrus, et glass vin, en drink brennevin. Blant de som har
drukket så mye, er gjennomsnittlig debutalder 13,6 år. Fordelt på kjønn gir svarene et
gjennomsnitt på 13,4 år for gutter, og 13,8 år for jenter.
En bedre måte å beskrive omfanget av alkoholbruk blant ungdom på, er å vise hvor mange
elever på hvert klassetrinn som svarer at de har drukket alkohol (samlet verdi for svarene
«har smakt noen få ganger» til «hver uke»). Figuren nedenfor viser at man i Ungdataundersøkelsene i likhet med i Ung-HUNT finner en ganske tydelig økning i alkoholbruk i
overgangen mellom 9. og 10. klasse, med andre ord etter konfirmasjonstiden.

Andel unge som har drukket alkohol i hvert klassetrinn
100
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Figur 1: Andel elver i Nord – Trøndelag (i prosent) som oppgir at de har drukket alkohol på hvert klassetrinn.

-

Drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset

Samtlige deltakere i undersøkelsen ble spurt om de hadde drukket så mye at de hadde følt
seg tydelig beruset. Svaret på dette vil være subjektivt og variere fra ungdom til ungdom.
Svarene gir likevel interessant informasjon om hvordan ungdom vurderer sine egne
drikkeerfaringer. I figuren nedenfor ser vi at relativt få av ungdomsskoleelevene svarer
bekreftende på dette spørsmålet.
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Figur 2: Andel i prosent som har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset fordelt på skolenivå og kjønn

Andelen er naturlig nok betydelig større for elever i videregående skole. Av
ungdomsskoleelevene svarer 16 % av guttene og 12,7 % av jentene at de har drukket seg
tydelig beruset, mens det er henholdsvis 62,8 % av guttene og 65,7 % av jentene i
videregående skole som noen gang har drukket seg tydelig beruset.
-

Omfang av alkoholbruk

For å få et best mulig bilde av ungdommens drikkemønster, er det nyttig å se på mer enn
debutalder og spørsmål om de noen gang har drukket så mye at de har følt seg beruset. For
noen av elevene kan det handle om et engangstilfelle, mens andre drikker seg beruset ofte. I
Ungdata er det spurt om hvor ofte ungdommene drikker alkohol. Svarene på dette fordeler
seg på følgende måte, oppgitt i prosent.

Hender det at du drikker noen form for
alkohol?

Ungdomsskole Videregående skole
49,3
12,6
29,5
10,8
13,3
32,8
6,4
35,9
1,5
7,9

Aldri
Har bare smakt noen få ganger
Av og til, men ikke så ofte som månedlig
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden
Hver uke
Tabell 1: Andel i prosent som drikker alkohol.

Som vi ser, har omtrent halvparten av elevene på ungdomsskolene aldri drukket alkohol.
Bare 7,9 % av ungdomsskoleelevene som har svart, drikker månedlig eller oftere. For
videregående skole er tilsvarende andel 43,8 %.
-

Tillatelse av foreldrene til å drikke alkohol

I Ungdata ble det spurt om følgende: «Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?». De
fleste hadde en klar formening om hva som var foreldrenes holdning til dette. Bare 18,4 % av
ungdomsskoleelevene og 18.7 % av de på videregående skole svarte «vet ikke» på dette
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spørsmålet. 10 % av ungdomsskoleelevene mener at de får lov til å drikke alkohol av
foreldrene, mens for videregåendeelevene er dette tallet 54 %. Blant de som har svart på
videregående skole, vil noen alt ha fylt 18 år, og det betyr selvfølgelig en del for
svarresultatet.
Narkotiske stoffer
-

Omfang cannabis og andre illegale stoffer

Spørsmål om bruk av hasj eller marihuana (cannabis) og andre illegale stoffer er inkludert i
undersøkelsens grunnmodul, og derfor stilt til alle deltakerne. Spørsmål om spesifikke
illegale rusmidler i sistnevnte gruppe ligger utenfor grunnmodulen. For videregående skole
har vi for få svar på disse til at det gir noen mening å framstille svarene her.
Oppmerksomheten om cannabisbruk har vært stor i alle typer media de siste årene, til tross
for at flere undersøkelser viser at det er relativt få unge som prøver cannabis. Blant elever i
ungdomsskolene svarer 2,1 % at de har prøvd hasj eller marihuana, 2,4 % av guttene og 1,7
% av jentene. For videregående skole er det til sammen 9 % av elevene som har prøvd hasj
eller marihuana, 11,1 % av guttene og 7,5 % av jentene.
Legger vi sammen alle de som svarer at de har brukt hasj eller marihuana mer enn én gang,
viser undersøkelsene at dette gjelder 1 % av ungdomsskoleelevene og 6,7 % av elevene i
videregående skole. Fordelt på kjønn og skolenivå er fordelingen som vist under.

4,5

Prøvd hasj eller
marihuana

4
3,5
3

1 gang

2,5

2-5 ganger

2
1,5

6 - 10 ganger

1

11 ganger eller mer

0,5
0
Gutter U

Jenter U

Gutter Jenter VGS
VGS

Figur 3: Andel ungdom som oppgir å ha prøvd hasj eller marihuana en eller flere ganger fordelt på skolenivå og
kjønn.
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Når det gjelder andre narkotiske stoffer, er det svært få elever som har prøvd dette. 2,6 % av
ungdomsskoleelevene svarer bekreftende på at de noen gang har prøvd slike, mens tallet for
de eldste elevene er 3,4 %.

Brukt andre narkotiske stoffer

Ungdomsskole

En gang
Flere enn en ganger
samlet

Videregående skole
1,1
1,5
2,6

1,1
2,3
3,4

Tabell 2: Andel i prosent som har brukt andre narkotiske stoffer.

Sammenligner vi disse tallene med resultatene fra Ung-HUNT 3, kan det se ut som det har
skjedd en liten økning i bruken av narkotika. Vi står likevel overfor noen utfordringer i
tolkningen av materialet. Ung-HUNT skilte for eksempel ikke mellom hasj og marihuana og
andre illegale stoffer, slik det er gjort i Ungdata. For å gjøre det mulig å sammenligne tallene
fra Ungdata med resultatene fra Ung-HUNT, har vi derfor valgt å lage en samleverdi for bruk
av hasj og marihuana og andre narkotiske stoffer. Deretter har vi undersøkt hvor stor andel
av elevene som har prøvd narkotika noen gang. I svarene for perioden 2010 – 2013 fant vi at
det var 3,4 % av ungdomsskoleelevene og 9,8 % av elevene i videregående som svarte
bekreftende på at de har prøvd noen form for illegale rusmidler.
Narkotika minst en gang
Prøvd narkotika minst en gang

Ungdomsskole Videregående skole
3,4

9,8

Tabell 3: Andel i prosent som har prøvd narkotika minst en gang.

Skiller vi mellom kjønn, ser vi at det på begge skolenivå er noen flere gutter enn jenter som
har svart at de har prøvd narkotika.

Narkotika minst en gang
Prøvd narkotika minst en gang

Gutter U

3,7

Jenter U

Gutter VGS

3

11,5

Jenter VGS

8,6

Tabell 4: Andel i prosent som har prøvd narkotika minst en gang fordelt på kjønn.

For elever i videregående skole er det mulig å sammenligne funnene fra Ungdata med begge
Ung-HUNT-undersøkelsene, og på den måten kan vi se utviklingen over en lengere
tidsperiode. I Ung-HUNT 1 ble ikke ungdomsskoleelever spurt om bruk av narkotiske stoffer,
og vi kan derfor ikke gjøre samme sammenligning for den yngste aldersgruppen.
Som vist til tidligere var det i Ung-HUNT 3 (2006 – 2008) 5,2 % av jentene og 8,1 % av
guttene i videregående skole som hadde prøvd noen form for narkotika. Dette var en
nedgang fra Ung-HUNT 1(1995 – 1997), hvor tallene var henholdsvis 9,3 % og 11,6 %.
Sammenligner vi resultatene fra Ungdata med dette, kan det se ut som vi nå er tilbake på
omtrent samme nivå som ved midten av nittitallet (Ung-HUNT 1). Disse tallene må tolkes
med forsiktighet. Det er for eksempel ikke sammenfall mellom skoler / kommuner i UngHUNT og i Ungdata, og det er færre deltakere i Ungdata. Dette kan for eksempel være
regionale forskjeller i fylket som gjør resultatene upålitelige.
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Dersom disse tallene gir en riktig beskrivelse av situasjonen, kan det se det ut til at vi hadde
en liten bølgedal i bruken av narkotika blant ungdom i perioden rundt Ung-HUNT 3. I så fall
kunne det vært interessant å undersøke om det ble satt inn spesielle tiltak i den perioden,
eller om det kan skyldes andre forhold.
14
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Gutter videregående skole
6

Jenter videregående skole

4
2
0
Ung - HUNT 1 1995- Ung - HUNT 3 2006- Ungdata 2010 - 2013
97
2008
Figur 4: Antall elever i videregående skole som har prøvd narkotika i prosent for periodene 1995-1996,
2006-2008 og 2010-2013. Sammenligning av resultater i Ung-HUNT-undersøkelsene og Ungdata.
Rød graf illustrerer utviklingen for jenter, blå for gutter.

-

Anabole steroider

Spørsmål om spesifikke rusmidler ligger som nevnt utenfor Ungdatas grunnmodul, og vi har
derfor en begrenset mengde svar på disse spørsmålene. For ungdomsskolene har vi
imidlertid nok svar på spørsmål om bruk av anabole steroider til at vi kan presentere tall som
antyder omfanget. Men også dette er det svært få personer som har prøvd – bare 1,3 %

-

Blitt tilbudt hasj eller marihuana

For å få innblikk i tilgangen til narkotiske stoffer, er det spurt om hvorvidt respondentene har
blitt tilbudt hasj eller marihuana. Vi ser også her at andelen som svarer ja på dette, ikke
overraskende er størst i den videregående skolen. Et solid flertall på begge skolenivå svarer
imidlertid at de ikke har fått tilbud om dette.
Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj
eller marihuana?
Ja, flere ganger
Ja, en gang
Nei, aldri

Ungdomsskole Videregående skole
3,5
12,8
5,4
10,8
91
76,4

Tabell 5: Andel i prosent som i løpet av det siste året er blitt tilbudt hasj eller marihuana.
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Tilgang handler ikke bare om å bli tilbudt, men også hva de unge mener om muligheten til å
skaffe stoff. Ungdommene har derfor også fått spørsmål om de tror de ville klare å skaffe seg
hasj eller marihuana i løpet av to til tre dager om de ønsket det. Som vi ser av
svarfordelingen nedenfor, er det betydelig flere som svarer at de tror de vil klare å skaffe
stoffet i løpet av få dager, enn det er som har blitt tilbudt stoffene.
Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror
du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to
til tre dager?
Ungdomsskole Videregående skole
Ja
21,6
43,8
Nei
37,2
20
Vet ikke
41,2
36,3
Tabell 6: Andel i prosent som har prøvd narkotika minst en gang.

4.2 Lokale undersøkelser
4.2.1 Trøndelag forskning og utvikling (TFoU)
Trøndelag forsking og utvikling har gjennomført lokale undersøkelser blant
ungdomsskoleelever i Verdal, Steinkjer, Snåsa, Verran og Stjørdal. Noen av kommunene har
gjennomført årlige undersøkelser, mens andre har gjennomført en enkelt undersøkelse.
Spørsmålsstillingen i TFoU sine undersøkelser varierer fra kommune til kommune, og er
bare delvis sammenfallene med hverandre og med spørsmålene stilt i Ungdata og Ung-Hunt.
De nyeste lokale rapportene som er tilgjengelig hos TFoU er tilgjengelig på internett på
adressene nedenfor. Det er vel verdt å gå inn på disse sidene om man ønsker en mer
detaljert beskrivelse av lokale forhold. Nedenfor har vi laget korte sammendrag av disse
rapportene, hvor vi har fokusert på det som er relevant for rapportens vedkommende.
Verdal 2012: http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=230
Siste undersøkelse i Verdal fant sted i november 2012 og omfattet 833 elever i sjuende,
åttende, niende og tiende klasse, hvorav 92 % svarte. Kommunen har benyttet TFoU til å
gjennomføre undersøkelser i flere år, og har kunnet følge utviklingen. De har blant annet sett
at andelen elever som røyker, drikker og snuser har gått ned i perioden 2007 – 2012. I
undersøkelsen fra 2012 svarte 66 % av elevene at de ikke hadde smakt alkohol. Tilsvarende
tall for 2011 var 60 %. I 2012 hadde 12 % av elevene én eller flere ganger drukket så mye
alkohol at de hadde kjent seg beruset. Denne andelen er redusert fra 20 % i 2007. Andel
ungdom som har smakt hjemmebrent ble også redusert i perioden, og var i 2012 på 14 %.
Den totale andelen av ungdom som har fått med seg alkohol på fest, ble halvert fra 10 % til 5
% fra 2007 til 2012. Også andelen ungdom som har fått smake alkohol hjemme har gått
betydelig ned siden 2007, og var i 2012 på ca. 20 %. Av de som har drukket, har derimot 39
% fått alkoholen fra mor, far eller søsken i siste undersøkelse, en økning fra 24 % i 2007
Få ungdommer i Verdal oppgir at de har prøvd narkotika. Andelen har gått ned fra 4,1 % i
2007 til 2,5 % i 2012. Av de som har prøvd narkotika, er hasj og amfetamin det mest vanlige
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rusmidlet. Tilgjengeligheten for narkotika ser ut til å være relativt stor, da omtrent en fjerdedel
av elevene svarer ja på at de tror de kan skaffe hasj/marihuana i løpet av to - tre dager.
Steinkjer 2011: http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=183
Undersøkelsen som ble gjennomført blant elever ved Steinkjer ungdomsskole og Egge
ungdomsskole i 2011, oppnådde en svarprosent på 81.
I likhet med Verdal er det også i Steinkjer kommune få av elevene som røyker. Under 2 %
gjør dette daglig. 5 % sier de de snuser daglig, mens nesten 20 % har prøvd snus.
Når det gjelder alkohol, svarer 53 % av alle elevene at de har smakt alkohol én eller flere
ganger. Det var en viss forskjell mellom de to ungdomsskolene. 61 % av elevene på Egge
ungdomsskole og 47 % av elevene ved Steinkjer ungdomsskole svarer bekreftende på dette.
De fleste som har drukket alkohol, har debutert hjemme. Likevel svarer bare 20 % av de som
har drukket at de har fått alkohol av mor eller far. I Steinkjer har 11 % av elevene på de to
skolene oppgitt at de har fått alkohol av foreldrene til å ha med på fest.
Av de som har drukket, sier 40 % at de har drukket så mye at de har kjent seg beruset. En
like stor andel sier de har smakt hjemmebrent. Det er små forskjeller mellom kjønnene.
Hasj og marihuana er prøvd av 2,7 % av elevene i undersøkelsen, hovedsakelig gutter.
Sniffing er prøvd av en like stor andel. Det er stor forskjell mellom skolene ved spørsmål om
elevene kjenner til kjøp og salg av narkotika ved skolen. Ved Steinkjer ungdomsskole svarer
40 % bekreftende på dette, mens bare 9 % av elevene ved Egge ungdomsskole har svart ja
på det samme.
Verran 2009: http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=120
Det ble gjort undersøkelser ved Folla og Malm ungdomsskole før og etter årsskiftet
2009/2010. Kommunen oppnådde en svarprosent på 82 %. Begge skolene har få elever, og
svarene er derfor i rapporten fra TFoU for det meste presentert for begge skolene samlet.
Dette for å unngå identifiserbare svar.
Svarene viste at det også i Verran er få ungdommer som røyker fast. Av de som røyker eller
har prøvd røyk, er det flest gutter. Snus er det 40 % av elevene som har prøvd, og 5,8 % av
elevene i ungdomsskolen snuser fast.
Når det gjelder alkohol er det stor forskjell mellom skolene. En betydelig høyere andel av
elevene ved Malm skole (omtrent 50 %) svarer at de har kjent seg beruset, sammenlignet
med elevene ved Folla skole (18 %). Dette må tolkes med forsiktighet på grunn av relativt
lave elevtall. Halvparten av elevene samlet i kommunen har smakt hjemmebrent. Anskaffelse
av alkohol foregår oftest ved at ungdommene får av foreldrene eller at de kjøper av andre
ungdommer.
Ser vi på drikking i løpet av de siste fire uker, er det betydelig mer drikking blant elever i
niendetrinn sammenlignet med de andre trinnene. En forklaring på dette kan for eksempel
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være at disse elevene har vært med på noe spesielt den siste måneden, eller det kan henge
sammen med den tradisjonelle konfirmasjonsgrensen for drikking? Igjen er dette vanskelig å
generalisere på grunn av små forhold.
Når det gjelder narkotiske stoffer, svarer 3,5 % at de har prøvd hasj eller marihuana, mens 7
% svarer at de har prøvd å sniffe løsemidler eller lignende. 5,8 % oppgir å ha prøvd ett eller
flere narkotiske stoffer, og 14 % svarer at de har blitt tilbudt narkotika. 20 % av elevene tror
de kan skaffe hasj i løpet av et par dager.
Snåsa 2010: http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=128
Som Verran, har også Snåsa kommune relativt få elever på hvert trinn. De valgte å inkludere
sjuendetrinn sammen med ungdomskolen i undersøkelsen, og av de totalt 138 elevene var
det 80 % som svarte. Det er lite bruk av rusmidler (inkludert alkohol) i sjuendetrinn.
Totalprosenten er derfor noe lavere enn den ville vært om den ble beregnet kun for elever i
ungdomsskolen.
For tobakk viser undersøkelsen at under 2 % av elvene på Snåsa er dagligrøykere og 5 %
bruker snus daglig.
Samlet er det en tredjedel av ungdommene som svarer at de har vært beruset av alkohol.
Fordelt på klassetrinn viser svarene at alkoholbruk øker med alderen. Eksempelvis er det 7,4
% av sjuendeklassingene og 65,6 % av tiendeklassingene som svarer at de har vært beruset
på alkohol. Omtrent 60 % av tiendeklassingene har smakt hjemmebrent, noe som viser at
dette fortsatt er vanlig på Snåsa. Bare 6,3 % av elevene oppgir at foreldrene har sendt med
dem alkohol på fest.
Det er også får ungdommer på Snåsa som har prøvd narkotika. Bare 5 % av elevene svarer
ja på spørsmål om de har brukt etter eller flere narkotiske stoffer (sniffing ikke medregnet),
og dette gjelder hovedsakelig hasj. Fordi bare 110 elever har svart på undersøkelsen,
tilsvarer én person nesten én prosent, noe som viser hvor få elever det er snakk om. Rundt 6
% av elevene har opplevd å bli tilbudt narkotika, og totalt er det 14,5 % som tror de klarer å
skaffe hasj i løpet av to - tre dager.
Stjørdal 2010: http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=119
Alle elever i ungdomsskolene i Stjørdal (911 elever) ble i 2010 invitert til å delta i
undersøkelsen hvorav 78 % av elevene svarte.
Når det gjelder snus og tobakk, svarer henholdsvis 70 % og 85 % av elevene i Stjørdal at de
aldri har prøvd dette. Andelen som har prøvd er naturlig nok større i tiendeklasse enn i
åttendeklasse
Omtrent 70 % av ungdomsskoleelevene svarer at de aldri har kjent seg beruset på alkohol.
Flere åttendeklassinger (90,4 %) enn tiendeklassinger (43,8 %) svarer at de aldri har vært
beruset. Dette bekrefter det vi vet om debutalder - at mange ungdommer debuterer med
alkohol i løpet av ungdomsskolen. Samlet for alle klassetrinn og skoler, sier 18,8 % at de har
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drukket hjemmebrent. Fordelt på klassenivå gjelder dette 4,8 % av åttendeklassingene og
36,9 av tiendeklassingene.
På spørsmål om hvor de har fått tak i alkoholen, svarer 34,1 % av åttendeklassingene som
har drukket, at de har fått alkohol av mor eller far. For de eldste er det flere som svarer at de
har fått eller kjøpt alkohol av andre ungdommer, og noen færre som har fått av foreldrene.
Omtrent 4,5 % av ungdomsskoleelevene i Stjørdal opplyser at de har brukt narkotika. Det
overraskende er at tallet er omtrent likt for alle klassetrinn. Det er hasj og amfetamin som er
brukt mest.
4.2.2 Ole Vig – undersøkelsene (Stjørdal)
Ole Vig videregående skole har siden 2003 gjennomført egne rusundersøkelser blant sine
elever. Vi har fått tilgang til resultatene og vil her trekke fram noen hovedpunkter. For det
første har antall røkere gått tydelig ned i løpet av perioden. Andelen røykere har gått fra 25,9
% i 2003 til 9,2 % i 2013.
Tabellen til høyre viser hvor stor andel av elevene som har drukket seg tydelig beruset 11 –
50 ganger i løpet av de siste 12 måneder, det vil si minst en gang per måned. Det ser ut til at
det, med unntak av et lite oppsving i 2008 – 2009, var en nedgang i andel elever på
videregående skole som drikker seg ofte beruset i perioden fra 2003 til 2010. Deretter har
det flatet ut, og andelen elever som svarer ja på dette spørsmålet ligger på omtrent 20 %.
Med andre ord er denne gruppen nesten havert siden undersøkelsene startet i 2003.
Hasj og marihuana er de rusmidlene flest bekymrer seg for i Nord-Trøndelag for tiden (se
kapittel 4.3). Undersøkelsen blant elever ved Ole Vig viser at det var en tydelig nedgang etter
2007, men at det har vært en liten oppgang de siste to årene. Det er viktig å huske at det kan
være lokale og regionale variasjoner i et fylke, og at dette kun viser situasjonen blant
videregående elver i Stjørdal.
For andre rusmidler er det små endringer. Andelen unge som har prøvd dette er liten i
Stjørdal som i resten av fylket. Basert på tall fra Ole Vig-undersøkelsene har vi nedenfor
laget noen figurer som illustrerer utviklingen for bruk av røyk, alkohol og narkotika blant
videregående elever i Stjørdal de siste ti årene.
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Figur 5: Adel i prosent av elevene ved Ole Vig videregående skole som røyker – utvikling siste ti år.
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Figur 6: Adel i prosent av elevene ved Ole Vig videregående skole som har drukket så mye at det har blitt tydelig
beruset – utvikling siste ti år.
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Figur 7: Adel i prosent av elevene ved Ole Vig videregående skole som har brukt marihuana eller hasj – utvikling
siste ti år.

4.3 Erfaringsbasert kunnskap

I skjæringspunktet mellom forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukererfaringer relatert til
kontekst, ligger den kunnskapsbaserte praksisen (KBP www.kunnskapsbasertpraksis.no).
Formålet med å innhente erfaringsbasert kunnskap og se denne sammen med foreliggende
forskning på et fagområde, er å få et systematisk overblikk over kunnskapen som finnes på
et område. Dette gjør oss også mer bevisst på hvor vi har hentet kunnskapen vi bygger
praksisen vår på. I et kunnskapsgrunnlag som skal være støttende ved politiske beslutninger
og valg av innsatsområder, bør derfor den forskningsbaserte kunnskapen aller helst
suppleres både av bred erfaringsbasert kunnskap (tverrfaglige erfaringer fra praksisfeltet) og
av brukerkunnskap.
Hvordan oppleves så situasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag? Hva sier den
erfaringsbaserte kunnskapen?
For ikke lenge siden var det store medieoppslag i Nord-Trøndelag om at flere ungdommer,
noen helt ned i fjortenårsalderen var blitt innlagt på sykehus med alvorlig alkoholforgiftning.
Hva skal vi mene om dette? Betyr det at situasjonen er blitt verre?
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Til Trønder-Avisa 17. september uttalte HUNT-forsker Arve Strandheim at vi trolig kommer til
å se flere slike tilfeller i framtiden. Ikke fordi flertallet drikker så mye mer, men fordi det er en
tendens til at de som drikker, drikker mer. Her suppleres den erfaringsbaserte kunnskapen
med forskning og gir et bredere bilde av den totale situasjonen. Like viktig er det at den
erfaringsbaserte kunnskapen supplerer forskningen. I Trøndelag har det også i løpet av de
siste årene vært oppslag i media som antyder økning i narkotikabruk, og mange bekymrer
seg. Vi har spurt ulike instanser som jobber med ungdom, om hvordan de opplever
russituasjonen blant ungdom i sin kommune/skole.
4.3.1 Rutiner og handlingsplaner i den videregående skolen
I Nord-Trøndelag er det elleve fylkeskommunale videregående skoler hvor 6500 ungdommer
og voksne er elever. Det er ikke utarbeidet en felles handlingsplan for rus for de
videregående skolene, men skolene har utarbeidet egne handlingsplaner og rutiner for både
forebyggende arbeid, intervensjon ved mistanke om rusproblemer og avdekking av
rusepisoder. En oversikt over skolene viser imidlertid at det eksisterer varierende rutiner og
kompetanse for hvordan de jobber med dette temaet. Noen videregående skoler oppgir at de
har tilstrekkelig kompetanse for å kunne avdekke rusproblemer ved skolen, mens andre sier
at de i forskjellig grad har behov for mer kompetanse. Ut fra dette fremkommer det at det er
behov for å jobbe både med å sikre at de videregående skolene har gode rutiner og
handlingsplaner, men også å sikre at de som omgås ungdommene til daglig har god
kompetanse for å kunne forebygge, oppdage og å handle når det er behov for det. De
videregående skolene samarbeider på ulike måter med politiet for å forebygge og å hindre
rusmidler ved skolene.
Det er i media fremkommet bekymring over rusbruk i videregående skoler. I Trønder-Avisa
24.01.13 opplyser politiet i Steinkjer at de som en del av sitt rusforebyggende arbeid,
etablerer faste dager ved skolen.

30

4.3.2 Politiets praksis i forhold til målgruppen
Nord-Trøndelag Politidistrikt (NTPD) har i sine strategiske føringer for 2014 valgt å
prioritere fire hovedområder. Ett av disse er begrensning/bekjempelse av alkoholens
skadevirkninger på ungdom. I dette ligger et klart forebyggende fokus og en tydelig
erkjennelse av utfordringer ved vår egen alkoholtradisjon/-kultur. Det gir et tydelig signal
utad til befolkningen i Nord-Trøndelag om at man ikke ser seg blind på de skremmende
utfordringene knyttet til narkotikamisbruk, som relativt sett omfatter ganske få. Minst like
viktig er det å holde fokus på alkohol og de store negative skadene og ringvirkningene
misbruk og uforsvarlig omgang med dette rusmidlet gir.
NTPD` s innsats som er rettet mot ungdom i alderen 13 – 19 år, viser et bredt spekter av
aktivitet/innsats/tiltak. Noe er av mer generell karakter, rettet mot ungdom så vel som mot
voksne. Dette gjelder for eksempel polititjeneste/kontrollvirksomhet på vei, uniformert og
/eller sivil patruljevirksomhet/tilstedeværelse i det offentlige rom generelt, så vel som mot
identifiserte problemområder, klagesteder, spesielle arrangementer og håndtering av
akutte hendelser.
Andre tiltak er mer spesifikt rettet mot barn og ungdom, Eksempler på dette er blant
annet bekymringssamtaler, oppsøkende patruljetjeneste i barne- og ungdomsmiljøer,
skolebesøk, undervisning, foredrag og deltakelse på foreldremøter. I tillegg kommer
tverrfaglig samarbeid om oppfølging av unge lovbrytere, ivaretakelse av syke og/eller
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overstadig berusede og prioritering av etterforskning av saker med personer under 18 år
med sikte på rask saksbehandling og påtaleavgjørelse, m.m.
Polititjeneste rettet mot barn og ungdom omfatter alle de tre nivåene i
forebyggingsarbeid. Universelle tiltak rettet mot brede grupper av barn og ungdom,
selektive tiltak, rettet mot grupper i risiko for å utvikle rusproblemer og kriminalitet og
indikative tiltak, rettet mot barn og unge som har utviklet problemer i forhold til rusog/eller kriminalitet.
Politioverbetjent Sivert Bragstad Rannem, v/ved Kunnskapsenheten, FOE, NordTrøndelag politidistrikt gir følgende kommentar til russituasjonen i Nord-Trøndelag:
«Politiets strategi for å bekjempe narkotikamisbruk følger to spor. Det ene er å redusere
etterspørselen mens det andre sporet er å begrense tilgjengeligheten av narkotika.
Politiet er bare en av mange aktører som arbeider for å redusere etterspørsel og på den
måten forebygge narkotikamisbruk.
Forskning viser at alkohol for svært mange unge er inngangsporten til å begynne med
narkotika. Fire av fem voldsmenn og to av tre voldsoffer er beruset og oppdrag knyttet til
alkohol legger beslag på nær all politiressurs i helgene. Dette er årsaken til at politiet i
Nord-Trøndelag har valgt å ha som et strategisk satsningsområde å bekjempe
alkoholens skadevirkning på ungdom. Bekymringssamtalen er et viktig verktøy i dette
arbeidet.
Utvikling i antall narkotikasaker sier mer om politiets ressursbruk på fagfeltet enn om
etterspørselen, altså hvor mange ungdommer som misbruker narkotika. Flere
undersøkelser viser at færre ungdommer etterspør narkotika. Samtidig mottar politiet
meldinger fra ungdomsmiljøer som gir grunn til bekymring. Politiet har dessverre ikke full
oversikt over hvor mange ungdommer i distriktet som misbruker narkotika. Det er
imidlertid ingen tvil om at det er et stort marked for de som selger narkotika og dermed
må politiet og andre aktører fortsette det forebyggende arbeidet for å redusere
etterspørselen.
Ut fra politiets beslagsstatistikk er det i første rekke hasj og amfetamin/metamfetamin
som omsettes. Tilgjengeligheten på narkotika er stor, da to av fem elever i videregående
skoler sier de kan skaffe hasj i løpet av 2 – 3 dager. Tilgjengeligheten på narkotika har
økt de siste årene, først og fremst ved at syntetisk cannabis kan bestilles og betales over
internett. Syntetisk cannabis er svært billig og langt mer potent en tradisjonell hasj. Dette
gir et betydelig spredingspotensial ved at det ikke koster noe å spandere på venner.
Sammen med tollvesenet er politiet de eneste aktørene som arbeider direkte med å
begrense tilgjengelighet, dvs. å ta de som innfører og distribuerer narkotika.

4.3.3 Intervju med ansatte i skoler og skolehelsetjenester
Ved hjelp av noen spørsmål har vi bedt ansatte som jobber med ungdom i kommuner og
videregående skoler i fylket, om å dele sine erfaringer, refleksjoner og eventuelle
bekymringer vedrørende ungdom og rus i Nord-Trøndelag. Spørsmålene vi stilte til
skoleansatte og helsesøstre var følgende:
1. Hvilket inntrykk har du av russituasjonen blant ungdom på din skole/din kommune?
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Stikkord/hjelpespørsmål
- Har noe endret seg de siste årene?
- Hvem/hvilke grupper er du bekymret for?
- Forskjeller i kjønn eller alder?
- Spesielle rusmidler?
- Tanker om hvordan de får de tak i stoff?
2. Hvilke tiltak mener du at din skole trenger å satse på for skape en god rusfri utvikling i
ungdomsmiljøet?
Vi hadde ikke kapasitet til å spørre ansatte i alle kommuner om dette, men valgte fem
kommuner med ulik størrelse og plassering i fylket. Kommunene som har svart, er Grong,
Inderøy, Namsos, Stjørdal og Steinkjer. Vi har henvendt oss både til skolehelsesøstre og
sosialpedagogiske rådgivere ved videregående skoler. Det varierer hvem av disse vi har fått
svar fra. De fleste har basert sine svar på tverrfaglige drøftinger i sin kommune/skole, men
det må likevel understrekes at svarene er basert på noen få ansattes vurderinger, og at de
derfor ikke må tolkes som kommunenes offisielle beskrivelse av de lokale forholdene. Flere
ønsket heller ikke at kommunens situasjon skulle presenteres identifiserbart i rapporten, og
vi har derfor valgt å gi en samlet framstilling av vurderingene.
Endringer i løpet av de siste årene
Svarene fra kommunene/skolene spriker på dette punktet. Det er derfor vanskelig å gi et
samlet bilde av situasjonen ute i kommunene. Hva som er grunnen til dette er vanskelig å si.
Det kan hende at variasjonene i ungdomskultur er store, eller det kan handle om at
kommunene/skolene har ulik grad av oversikt over situasjonen blant sine ungdommer.
Kanskje er det en kombinasjon av dette? Uansett understreker dette behovet for å gjøre
sammenlignbare kartlegginger regelmessig over tid om man ønsker en oversikt for fylket
som helhet.
De fleste av kommunene mener å observere en økning i narkotikabruk. En av kommunene
sier også at de har sett en tendens til overgang fra alkoholbruk til narkotika de senere år. I
den andre enden av skalaen, sier en annen av kommunene at det er lite narkotikabruk,
faktisk mindre nå enn for noen år siden. Den samme kommunen sier at det bare har vært
observert ett tilfelle av hasjrøyking, og at det er mindre drikking i ungdomsmiljøet nå enn
tidligere. En tredje kommune gir uttrykk for at toleransen for å bruke narkotika er mye lavere
nå enn den var for noen få år siden.
Det er mange ulike forhold som nevnes under spørsmålet om det er observert endringer de
siste årene. Her må det igjen understrekes at dette er observasjoner og vurderinger som ikke
har bakgrunn i objektive funn. Dessverre er listen over uønskede endringer mye lenger enn
den over positiv utvikling, men tabellen viser likevel at vurderingene spriker, og at bildet ikke
er entydig.

Uønskede endringer

Positive endringer

Helgefyll erstattes med narkotika

Mindre narkotika
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Flere som bruker rusmiddel enn tidligere
Lettere å få tak i stoff – billigere rus enn alkohol

Mindre drikking
Toleransen for å bruke
narkotika lavere nå enn for
noen få år siden

Narkotika mer akseptert blant ungdom
Flere kombinerer alkohol og stoff
Tidligere mest hasj, nå mer blanding av rusmidler
Lettere å få tak i narkotika (netthandel)
Økende ensomhet, mer psykiske vansker og økt press om
vellykkethet
Økt kroppsfokus gir også mer bruk av anabole steroider
Flere meldinger om rus i overgangen mellom ungdomsskole
og videregående skole (økning siste tre år)
Ungdom mindre kritisk til hva de inntar
Foreldre mindre tilgjengelige enn før
Vanskeligere å oppdage bruk. Tidligere flere offentlige fester,
nå flere private sammenkomster
Sosiale medier gir utfordringer, for eksempel kan noen legge
ut bilder og filmer av berusede venner.
Venne - «dealing» på grunn av lav pris frister mange
Tabell 7:Liste over positive og negative endringer i ungdomsmiljøer i fem nordtrønderske kommuner
basert på uttalelser fra sosialpedagoger og helsesøstre. Listen viser at de trekker fram flere negative
enn positive endringer.

Grupper som bekymrer
Det er flere grupper som trekkes fram når vi spør om det er spesielle ungdommer de ansatte
bekymrer seg for. Noen svarer at de ikke kan identifisere spesielle grupper, men flere nevner
at de er mest urolige for ungdom som ikke er med i organisert fritidsaktivitet. Også
ungdommer knyttet til kommunale fritidsklubber (ungdomsklubber/-hus) er det noen som
bekymrer seg for. Bekymring for enslige mindreårige flyktninger trekkes også fram i
tilknytning til disse stedene.
Enkelte av kommunene har en del hybelboere blant sine elever, og det uttrykkes bekymring
for noen av disse. En av kommunene opplever at det de senere årene har skjedd en endring
ved at flere ungdommer nå tilbringer helgene på hyblene, i motsetning til tidligere, da omtrent
alle reiste hjem i helgene. Dette fører til «fristeder» uten voksentilsyn, hvor det ofte foregår
fester og rusbruk.
Noen er mest bekymret for skoleleie guttegjenger, mens andre sier det ikke er forskjell på
kjønnene. Blant jentene kan det være grunn til å bekymre seg for de som trekkes mot mye
eldre gutter. Når det gjelder skoleretning, opplever noen at det er større grunn til bekymring
for en del av elevene på yrkesfag enn for de som går på studiespesialisering.
Når det gjelder alkoholbruk og -debut, nevner en av kommunene at de fremdeles kan se at
mange begynner å drikke rundt konfirmasjonstiden. Det er en del drikkepress knyttet til
denne perioden. De mener også at det fremdeles er vanlig at foreldre sender med alkohol
hjemmefra.
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Typer rusmidler
Det er én kommune som utmerker seg ved at de melder om nedgang i rusbruk, og lite
bekymring knyttet til ungdom og rus. Svaret fra denne kommunen antyder også at i den grad
det drikkes alkohol, brukes det mest øl.
De fleste kommunene nevner at det er snus og alkohol som er mest utbredt, men flere
rapporterer likevel om økt bekymring for bruk av narkotiske stoffer. Dette gjelder spesielt
cannabis og amfetamin, gjerne brukt i kombinasjon med alkohol. Røyk er mindre populært
enn tidligere.
Én kommune melder om økende kroppsfiksering blant ungdom, og derav mer bruk av
anabole steroider.
Hvordan skaffes rusmidler?
De som mener det er lite rusbruk i sin kommune, tror at det som eventuelt brukes skaffes i
nabokommuner. De som tror det er mye rusbruk sier de er klar over at det foregår «dealing»
i vennegjenger. Særlig selger eldre ungdommer til de som er yngre. De mener at ulike
nettsteder ofte brukes til anskaffelse av rusmidler. En av respondentene sier følgende: «Når
jeg snakker med ungdom om rus så sier alle at det er lett å få kjøpt det de ønsker». En
representant fra en annen kommune sier det «deales» og tilbys en del hasj og amfetamin på
fester med høyt alkoholforbruk. En ansatt sier at ungdom som selv bruker rusmidler, forteller
at det er en «pyramide i salget» og at antallet brukere av hasj og amfetamin i kommunen er
høyt. Hva som menes med pyramide er litt uklart, men det kan være snakk om et hierarki
mellom de som selger og kjøper rusmidler.
Når det gjelder snus og alkohol, svarer en kommune at det i hovedsak er eldre ungdommer
som bistår de yngre med å få kjøpt dette på butikk eller vinmonopol.

Tiltak man ønsker å satse på
Fellesnevner for alle kommunene er at de ønsker å satse på tverrfaglig innsats og nært
samarbeid med politiet. Noen har allerede godt etablerte former for samarbeid, mens andre
kommuner ønsker å jobbe for å bedre dette. Noen kommuner og videregående skoler har
handlingsplaner for rusforebygging, mens andre uttrykker at de trenger forbedringer på dette
området.
For oversiktens skyld har vi listet opp de ulike områder skolene/helsetjenestene ønsker å
satse på for å styrke rusforebyggende arbeid blant ungdom i en tabell.

Tiltak skolehelsetjenester og skoleansatte mener kan være rusforebyggende
for unge i Nord - Trøndelag
Mer kunnskap om situasjonen
Å sette rus på dagsorden
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Flere arenaer i «det offentlige rom» hvor ungdom kan møtes
Tidlig innsats. Rusforebygging i ungdomsskole og barneskole
Hindre nyrekruttering
Synlig politi. Tett samarbeid kommune og politi – nok ressurser til forebygging i politiet
Informasjonsmøter på skolen med blant andre politiet
Rus som del av samtale med elever med stort fravær
Åpenhet om hvilket ansvar elevene har både for seg selv og for sine medelever
Tett skole-hjemsamarbeid (også mellom skole og hybelverter)
Holdningsskapende arbeid overfor foreldre
Tverrfaglighet mellomlærere, politi, helsesøster, psykisk helse osv.
Felles satsingsområder (rusplan)
Klima hvor elever tør å si fra om sin bekymring for andre
Oxppfølging av elever som har stort fravær/–kommer mye for sent
Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet (SLT – arbeid)
Forebyggingsprogrammet MOT
Flere natteravner ute i helgene?
Fokus på trafikksikkerhet (særlig blant russen)
Innsats i overgangsfaser mellom de ulike skolenivåene
Lære av kommuner som har fått til mye, f.eks. Verdal
Tabell 8: Liste over tiltak skolehelsetjenester og skoleansatte ønsker å satse på.

4.3.4 Ungdomsråd og elevråd
For å få tak i hvordan ungdom selv opplever russituasjonen, valgte vi å henvende oss per epost til elevrådsledere ved fem av de videregående skolene i fylket. Vi ba da om
tilbakemelding på to konkrete spørsmål, utformet i tråd med de spørsmål som ble stilt til
skolehelsetjeneste og sosialpedagogiske rådgivere, men tilpasset ungdommenes perspektiv.
Dessverre fikk vi ikke svar på henvendelsene, og har i ettertid gjort oss refleksjoner om at vi
nok ville lyktes bedre ved hjelp av andre virkemidler, for eksempel telefonhenvendelser eller
å oppsøke dem på skolene. Ungdommenes stemme er viktig, og vi anbefaler at ungdom
trekkes inn i det videre arbeidet med å utvikle gode forebyggingstiltak i fylket.
4.3.5 Helse Nord-Trøndelag - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) har siden 2005 hatt en egen rusplan med
tiltak blant annet knyttet til rus i svangerskapet, familieambulatorium for småbarnsforeldre
med rusproblem og tiltak rettet mot skole og ungdom med rusproblem. I samarbeid med
Avdeling for rusrelatert Psykiatri ved HNT har BUP vært med på tiltaksutvikling som
motiverende samtale.
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Nord-Trøndelag fylkeskommune har en bred satsing på psykisk helse i skolen, hvor de
sammen med BUP har hatt et tett samarbeid siden 2009. Samarbeidet er på flere plan, hvor
den ene delen er videreutdanning i psykisk helsearbeid mens
den andre delen er utvidet skolehelsetjeneste i videregående
skole.
Over 200 ansatte ved de videregående skolene har
gjennomført videreutdanning og fått en bred kompetanse om
unges psykiske helse. I prioriteringen fremover vil også ansatte
i kommunens skoler få mulighet for videreutdanning. I denne
videreutdanningen er naturlig nok rus berørt med en halv
temadag. Andre halvdel har vært barn med sviktende omsorg
(barnevern).
I den utvidede skolehelsetjenesten har de videregående
skolene ved Levanger, i Verdal og Namsos hatt ansatte ved
BUP til stede ved skolen. Målet med ordningen er bedret
samarbeid på tvers av linjer og etater. Videre er målet raskere
og bedre tilpasset hjelp til elever ved de videregående skolene,
slik at ungdommene får hjelp der de skal ha det. Fra 2014 er
det vedtatt at BUP skal gi tilbud ved alle de fylkeskommunale
skolene.
I forbindelse med utarbeidelse av denne statusoppdateringen
på rusområdet har KoRus hatt kontakt med BUP for å sikre at
deres erfaringer og oversikt over ungdomspopulasjonen
samsvarer med de hovedinntrykk som fremkommer i denne
rapporten. BUP ved psykologspesialist Jo Magne Ingul,
bekrefter at deres inntrykk stemmer med det som beskrives i
rapporten. Hoveddelen av ungdommene i Nord-Trøndelag
synes å ha et balansert forhold til rus. BUP kommer imidlertid i
kontakt med mange av de ungdommene som har problematisk
rusatferd under etablering. Det som kjennetegner disse
ungdommene, er at de har sammensatte problemer, de sliter
på mange ulike plan, både med psykisk helse, sosiale forhold,
familieforhold, skole og rusproblematikk. Dette bidrar til at det
naturlig nok ikke finnes enkle løsninger og det kreves at det er
bred samhandling mellom de som er deler av ungdommenes
liv.

Nord-Trøndelag

FORELDRES BETYDNING
Tydelige restriktive grenser
og holdninger viser seg å
være av stor betydning for
hvorvidt ungdommene
starter å drikke og hvor mye
de faktisk drikker.
Ungdommer som får
alkohol av sine foreldre,
drikker tre ganger mer enn
ungdommer som ikke får
alkohol hos sine foreldre. I
Nord-Trøndelag er det 10 %
av ungdomsskoleelevene
som oppgir at de får lov av
foreldrene å drikke alkohol.
Dette er 4 % høyere enn
landet for øvrig. Disse 10 %
av ungdommer har større
risiko for å drikke seg
beruset. Flere kommuner
jobber forebyggende med
foreldre program, som for
eksempel Leksvik, Grong og
Steinkjer kommune som har
programmet «Kjærlighet og
grenser» som ett av sine
tiltak for å nå foreldre og
ungdommer sammen.

4.3.6 «Mere med» Foreldrerollens betydning - Mere med.
Foreldreprogrammet «Mere med» pågikk i tidsrommet 2009 –
2011 hvor elever - 2011. Elever ved tre ungdomsskoler i
Levanger kommune og deres foreldre deltok. Et sentralt mål i «Mere med» var å se nærmere
på familiestrukturer, relasjoner og samhold som kan påvirke ungdoms rusvaner. I denne
sammenheng ble det fokusert på foreldrenes egne holdninger og atferd i forhold til rusbruk,
for eksempel hvorvidt de velger å sende med ungdommen alkohol på fest. Forskning har vist
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at tydelige, restriktive grenser og holdninger til rusbruk henger sammen med redusert
rusbruk blant ungdommene (Becona, mfl. 2012).
For styrke foreldrene i sin rolle som grensesettere, fokuserte prosjektet på foreldrestiler og
foreldre som rollemodeller og grensesettere. Når det gjelder rus, vet vi at en stor andel
ungdom debuterer med alkohol i alderen 13 – 16 år. Ungdommer som får alkohol av sine
foreldre, drikker tre ganger mer enn ungdommer som ikke får alkohol av foreldrene
(Pedersen, 2006). Dette understreker behovet for klare og tydelige grenser. «Mere med» gir i
denne sammenhengen råd i tråd med Helsedirektoratets «Sette grenser-kampanje.»
(www.settegrenser.no)
To av skolene mottok informasjon i foreldremøter og gjennomførte undersøkelse ved fire
tidspunkt. Den tredje skolen gjennomførte kun undersøkelsene, men fikk ingen informasjon
på foreldremøter. Dessverre var forholdene for små til at man kunne studere hvorvidt det var
betydelige forskjeller mellom skolene og om prosjektet «Mere med» slik sett, hadde effekt.
Resultatene fra Levanger kommune viste imidlertid at ungdommene skjulte alkoholforbruket
fra sine foreldre, ved at betydelig flere ungdommer hadde drukket alkohol enn det foreldrene
selv rapporterte. Et eksempel er at 22 % av jentene og 47 % av guttene svarte at de hadde
drukket alkohol i åttendetrinn, mens bare 12 % av foreldrene svarte at deres ungdom hadde
drukket alkohol. Det var også slik at flere ungdommer rapporterte at de hadde fått mer enn
en smak alkohol av sine foreldre. Undersøkelsen viste at i tiendetrinn svarte 9 % av jentene
og 17 % av guttene svarte ja på dette, mot kun to prosent av foreldrene.
På den annen side var både foreldrene og ungdommene klare på at de hadde regler for bruk
av alkohol (96 % av foreldrene og 89 % av ungdommene), og at foreldrene ikke syntes det
var greit å sende med alkohol på fest (99 %). Svarene samsvarte også på spørsmål om
foreldrene ville mislikt om ungdommen kom hjem beruset, og om at det som foreldrene sier
og gjør, i noen eller stor grad har betydning for ungdommenes bruk av alkohol.
Det ovenstående understøtter behovet for å satse på universell forebygging, enten det er
regulatoriske virkemidler og/eller holdningskampanjer. Det er også behov for å jobbe med
foreldrerollen opp mot grensesetting. Det er deretter viktig med årvåkne fagfolk som handler
på grunnlag av sin bekymring med tanke på grensesetting.
Sluttrapport fra prosjektet forelå i juni 2012 ved Jo Arild Salthammer som er rådgiver ved
Kompetansesenter rus – Midt-Norge. Denne er tilgjengelig på http://www.rusmidt.no/Rus/KoRus/Meremed-foreldre-er-viktige_sluttrapport_2009-2012.pdf

5.0 Oppsummering
5.1 Oppsummering

Russituasjonen for ungdom i Norge
Det store flertall (ca. 80 %) av 15 – 20-åringer oppga å ha drukket alkohol. I de senere år har
andelen som oppgir å ha drukket, vært høyere blant jentene enn blant guttene. SIRUS har
sett på gjennomsnittlig debutalder i forhold til ulike alkoholtyper. I perioden 2006 – 2008 var
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den i underkant av 15 år for øl, omkring 15 år for rusbrus og omkring 15,5 år for vin og
brennevin. Den gjennomsnittlige debutalder har gått noe opp i de senere år. Beregnet årlig
alkoholforbruk i aldersgruppen 15 – 20 år økte i siste halvdel av 1990-tallet, men stabiliserte
seg igjen fram mot 2006 – 2008. Det beregnede årlige alkoholforbruket for årene 2006 –
2008 sett under ett, var 4,9 liter på landsbasis (4,1 liter for jenter og 5,6 liter for gutter)
I siste halvdel av 1990-tallet så vi en økning i andelen som oppga at de hadde brukt
cannabis noen gang, til i underkant av 20 % på landsbasis. Etter årtusenskiftet var det en
klar nedgang ved at den tilsvarende andelen i 2006 – 2008 var i overkant av 10 % på
landsbasis. Det var liten eller ingen forskjell mellom gutter og jenter hva angår bruk av
cannabis. SIRUS-undersøkelsene viser at ved siden av cannabis, er amfetamin det illegale
stoffet som flest unge hadde brukt noen gang. Når det gjelder andre narkotiske stoffer,
varierte andelen som oppga å ha brukt disse stort sett mellom 0,5 og 3 % i Norge.
Russituasjonen for ungdom i Nord – Trøndelag
Vi må ta på alvor at det er en del ungdom i vårt fylke som debuterer med alkohol så tidlig
som i 11 – 14-årsalderen. Informasjonen vi får om dette, gir en utfordring til foreldre, skoler
og andre som forholder seg til ungdomsskoleelever. Aldersgrensen for å kjøpe alkohol er 18
år, og politiet samarbeider mye med ungdomsarbeidere i kommunene om å få ungdom til å
forholde seg til 18-årsgrensen og derigjennom øke debutalderen.
Forskning har vist at jo senere ungdom begynner å drikke, dess mindre sjanse har de for å
utvikle skadelige drikkemønster og alkoholavhengighet. Også mange andre uheldige
konsekvenser vil bli redusert ved høyere debutalder.
Videre synes det ut fra data vi har fremskaffet i denne statusoppdateringen at det er noe
økning i narkotikabruk blant de eldste ungdommene. I tillegg til at tall fra Ungdata viser dette,
har en del av informantene vi har brukt som kilde opplyst at de opplever at det er flere som
bruker rusmidler, gjerne kombinasjon av flere rusmidler, som alkohol, hasj og amfetamin.
Enkelte av informantene sier også at de i løpet av de siste årene har registrert er flere
meldinger om rus i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Videre er
påstanden at narkotika er mer akseptert blant ungdom.
Det er i Nord-Trøndelag jobbet mye og godt med å redusere frafall fra den videregående
skolen. Særlig synes det som om resultater fra «Flere igjennom» og «Ny giv»- satsingene
bidrar positivt til at flere har bedre forutsetning for å gjennomføre videregående skole. Å klare
seg gjennom videregående skole vet vi er en beskyttelsesfaktor for risikoutsatte ungdommer.
Det fører imidlertid til at elever som har rusproblemer, og som tidligere raskt droppet ut av
den videregående skolen, i dag i mye større grad går på skole. Det kan i neste omgang
innebære at man kan oppleve en økning av problematikk som for eksempel rus på skolene.
Det er viktig å påpeke at vi i denne oppsummeringen på mange måter har konsentrert oss
om symptomene uten å angripe årsakene. Det er en massiv dokumentasjon på at
økonomiske forskjeller i samfunnet bidrar til mange av de problemene vi i denne rapporten
har berørt. Blant annet gjennom ungdatatallene vet vi at det er sammenheng mellom
fattigdom og andre problemer. Det synliggjøres at det er langt mer alkohol- og hasjbruk hos
ungdommer som kommer fra familier med dårlig råd. Med tanke på at det er over 74 000
fattige barn i Norge, og mange av disse bor i Nord-Trøndelag, vil forebyggingsperspektivene

39

dreie seg om et videre spekter av tiltak enn de vi tradisjonelt tenker på. Vi presiserer derfor
sterkt at det er viktig å jobbe med ulike dimensjoner i forebyggingsarbeidet. Det er tross alt
80 % av ungdommene i Nord-Trøndelag som klarer seg helt fint, 5 % som klarer seg dårlig
mens 15 % er i gråsonen. At så mange unge klarer seg fint skal vi ta som et positivt tegn på
at vi i Nord-Trøndelag har gode nærmiljø og kommuner som gjennom sine kvaliteter er
forebyggende for ungdom.
5.2 Anbefalte tiltak

Skolen som arena
Skolen er en viktig arena i det rusforebyggende arbeidet ovenfor ungdom. Helsedirektoratet
har i samarbeid Kompetansesenter rus Nord, som har skolen som sitt spissområde, utgitt
støttemateriell for det rusforebyggende arbeidet i skolen. Materiellet viser hvordan det
rusforebyggende arbeidet kan legges opp både i barne-, ungdoms- og videregående skole,
og hvordan skolen mer helhetlig kan tilnærme seg arbeidet.
Barne- og ungdomsskole
Det rusforebyggendearbeidet som KoRus er medarrangør av er i hovedsak knyttet til DelTa
hvor deltakende kommuner kan velge særskilte innsatser blant annet knyttet til skole. Dette
er kunnskapsbaserte kurs- og arbeidsseminarer hvor skoleledere og lærere får bedre
ferdigheter i å skape systematiske møter med elever og foreldre knyttet til rus og
rusforebygging. Mange kommuner har MOT som en av sine satsinger, noe som vi har
inntrykk er populært blant elevene.
Videregående skole
Vi vet at overgang fra ungdomsskole til videregående er en viktig periode i det
rusforebyggende arbeidet. Videre vet vi at frafallsproblematikk i videregående skole har i
betydelig grad sammenheng med risikopreget rusmiddelbruk og eksperimentering med f.eks.
cannabis. Det er derfor viktig at skoleledere og lærere på videregående jobber
kunnskapsbasert og systematisk i sitt rusforebyggende arbeid. Videre vet vi at det er viktig å
jobbe helhetlig. KoRus anbefaler at Fylkeskommunen utarbeider en felles overordnet
rusplan for alle videregående skoler. Ut fra denne etableres lokale handlingsplaner i den
enkelte skole hvor de etablerer og forankrer utviklingsarbeidet rundt rusproblematikk. En
felles handlingsplan i rusarbeid er en plan for å fremme et trygt og godt skolemiljø som
beskytter mot bruk av rusmidler. Det er videre i mange tilfeller avgjørende at skolene har et
tett og godt samarbeid med hjelpetilbudene i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
http://www.rus-midt.no/Rus/KoRus/Handlingsplan_videreg%c3%a5ende.pdf
Tidlig intervensjon
Sosial- og helsedirektoratet utgav i 2007 rapport IS-1455, «Tidlig intervensjon på
rusområdet. Sentrale perspektiver – aktuelle målgrupper og arenaer». Her defineres tidlig
intervensjon som kombinasjonen av å identifisere problemutvikling i en tidlig fase og deretter
å sette inn målrettede hjelpetiltak så tidlig som mulig. Altså «å komme for sent så tidlig som
mulig». Tidlig intervensjon på rusområdet vil i mange tilfeller ha fellestrekk med og delvis
overlappe tidlig intervensjonsarbeid for å forhindre utvikling av for eksempel psykiske
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lidelser, atferdsvansker eller kriminalitet. KoRus mener kommunene aktivt må bruke
anbefalingene i veilederen.
Ungdata
Ungdata er et kartleggingsverktøy som undersøker ungdomspopulasjonen. Det er et
kollektivt verktøy for å ta tak i et individualisert problem. Med Ungdata vil man ha en mulighet
for å ha en oversikt over de utfordringene som er i sin kommune, eventuelt sitt fylke. Det er
et verktøy som kan bidra til at vi kan ha større muligheter for å kunne forske på ungdommens
oppvekst. KoRus håper alle kommuner tar Ungdata i bruk og at vi gjennom det kan ha en
bred oversikt over hele fylket. Vi ønsker at undersøkelsene gjennomføres jevnlig, eks hvert
fjerde år. Vi håper også at Nord-Trøndelag Fylkeskommune som eier av de videregående
skolene tar i bruk Ungdata som verktøy for å skaffe seg jevnlig oversikt over de unges
livssituasjon.
Kompetanse
I kompetanseplanen for kommunen og skolene bør rus til enhver tid være tema for å sikre at
de tiltak som settes inn, er helhetlig og kunnskapsbaserte. Alle kommuner må ha ansatte i
barnevern- og helsetjenesten som har kompetanse på rus på ulike plan. Det bør etableres
samhandlingsavtale med spesialisthelsetjenesten slik at ansatte i kommunen kan hospitere i
spesialisthelsetjenesten. Fortrinnsvis bør dette skje ved Avdeling for rusrelatert psykiatri sin
sengepost.
Pårørendearbeid
Mange foreldre/pårørende opplever i dag å ikke få tilstrekkelig hjelp og veiledning. Skal man
fange opp problemutvikling tidlig må det være gode ordningen slik at foreldre/pårørende får
den hjelpen de trenger for å gi ungdommene støtte. Vi vet at mange foreldre/pårørende lever
i en utrygg, usikker og ustabil tilværelse der mange selv utvikler sykdom. Pårørende trenger
styrke og selvtillit til å ta kompliserte avgjørelser.
Godt foreldre-/familiearbeid er indirekte hjelp til den som ruser seg og foreldre/pårørendeinvolvering må være en naturlig del av oppfølging og må beskrives i pasientforløp.
I kommunene i Nord-Trøndelag må det derfor være tydeliggjort hvem foreldre kan henvende
seg til.
Å nå ungdommen
Ungdommen finner i dag mye av sin informasjon på internett. For å imøtekomme dette bør
det diskuteres hvorvidt man kan skal lage informasjon som er tilpasset lokale forhold.
Informasjon som ungdommen trenger vil spenne fra generell informasjon om rus, til
informasjon om mer konkrete opplysninger om hvor de kan få hjelp og veiledning.
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