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2 FORORD
2.1 MÅL OG VISJONER FOR KONGSVINGER KOMMUNE
Kongsvinger kommune arbeider for å skape positiv og bærekraftig samfunnsutvikling med
innbyggerengasjement og fremtidstro. I sin overordnede styring har kommunen lagt til
grunn fem overordnede strategiske satsningsområder:






kompetanse og næringsutvikling
by og tettstedsutvikling med kvalitet
mangfold og inkludering
livsmestring hele livet
være en samarbeidsdrevet og digital kommune

I forhold til dette prosjektet er det spesielt satsningsområdene kompetanse, mangfold og
inkludering og livsmestring hele livet som er mest relevante. Det er også naturlig å knytte
dette opp mot kvalitetsrapporten for 2020 for Oppvekst og læring der det er bestemt at
Kongsvinger basert på satsningsområdene og ønsket utvikling ønsker å fokusere på
leseferdigheter, regneferdigheter, gjennomføring av videregående opplæring, elevenes
læringsmiljø og det 21. århundrets ferdigheter.
Forsetningene i kvalitetsmelding for Oppvekst og læring 2020 er at:
1. Målområdene for Kongsvinger kommune består uendret.
2. Skolene har et ekstra fokus på målområde regneferdigheter, det utvikles regneplan
for kommunen. Videre skal skolene arbeide videre med implementering av nye
læreplaner for grunnskolen.
3. Tiltakene skal forankres i kultur for læring og øvrig kommunalt planverk.
4. Tiltakene skal evalueres gjennom kultur for læring og tilstandsrapporten som
prosess, jfr. prosedyre for skolebasert vurdering.
Temaene i denne rapporten, «Rus og selvskading», handler i stor grad om mestring av
dagliglivets aktiviteter slik at de kan gi trygghet og øke livskvaliteten for det enkelte
individ/innbygger. Temaet livsmestring er derfor et mål som nå settes på dagsorden. Dette
innebærer blant annet at innbyggerne skal føle at de er en del av et trygt skolemiljø, at de
har et godt og trygt hjem og at de er en del av et fellesskap som gir hver enkelt
mestringsevne til å møte de utfordringer som vil dukke opp gjennom ulike livsfaser.
Kommunen har som mål å aktivt arbeide med forebygging, og forsøke å tidlig identifisere

Foto: L2
alle som står i fare for å falle utenfor et fellesskap. Det skal arbeides mot å gi tett,
arkitekter

systematisk, langsiktig og samordnet oppfølging av barn, unge og familier med særlige
utfordringer. Målet vil være å bidra til at barn og unge kan utvikle ferdigheter og
kompetanse for å mestre egne liv, dvs. livsmestring i alle livets faser.
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2.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKT
Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer
på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsen er
tilpasset barn- og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående
opplæring. Kongsvinger kommune har valgt å delta i disse undersøkelsene fra 2015.
Problemstillingene som er tema for dette prosjektet – rus og selvskading blant ungdomer ikke nytt, og kommunen må konstatere at effekten av tidligere innsats på området ikke
har gitt tilstrekkelig ønsket effekt. Selv om ulike tiltak er iverksatt ser man at
problemstillingene fortsatt er der, og ikke minst at samfunnet er i endring i forhold til bruk
og holdninger i forhold til illegale rusmidler. Det vil derfor være nødvendig å vie tid og
ressurser til dette området også fremover.
Temaene det snakkes om er sammensatte og komplekse, såkalte «wicked problems».
Hvis man tar utgangspunkt i kommunens folkehelseprofil ser man flere utfordringer:
en del innbyggerne har lavt utdanningsnivå, relativt flere enslige forsørgere enn
gjennomsnitt i landet, relativt høyere forekomst av psykisk uhelse enn gjennomsnitt i
landet, relativt høyere forekomst av relativ fattigdom (16 %) enn gjennomsnitt i landet og
relativt høyere forekomst av unge, passive sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnitt for
landet. En hypotese kan derfor være at «folkehelseprofilen i Kongsvinger og i
Kongsvingerregionen kan bidra til å forklare noen av de sosiale utfordringer og forekomster
av rus og selvskading også i den yngre delen av befolkningen». Teorier og forskning rundt
«sosial» bakgrunn støtter opp om en slik tankegang.
Den type utfordringer det snakkes om kan aldri ryddes av vegen, ordnes eller løses, men
kan fremmes eller hemmes. I mange tilfeller handler ikke dette om en revolusjon, men
justeringer av eller forbedring av eksisterende praksis; dvs. at man må «bryte sirkler».
Måten å tilnærme seg en slik problemstilling er gjennom langsiktig systematisk arbeid med
bygging av kompetanse rundt det enkelte individ, samtidig med at man får til nødvendig
samhandling på ulike tverrfaglige arenaer, både innad i kommunen, med andre offentlige
aktører, innad i Kongsvingerregionen, i samarbeid med private aktører og det enkelte
individ/innbyggerne.
Målet med en slik tilnærming er at det enkelte individ selv skal settes i stand til å mestre
sine egne liv gjennom de ulike livsfaser, og selv klare å løse de utfordringer dette innebærer.
Det er i løpet av siste halvår 2020 registrert at flere av kommunene i Kongsvinger-regionen
sliter med de samme utfordringene rundt rusproblematikk helt ned i ungdomsskolene. Det
er også registrert at grupperinger av ungdom i Kongsvinger samles, og noen ganger kan
virke truende på lokalbefolkningen.

«Vi har i løpet av de siste månedene sett en eskalering av rus og kriminalitet blant
ungdommene i kommunen» / Gjenger provoserer- setter inn vektere etter gjentatte
episoder»
Avisen Glåmdalen 18.11.20
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I tillegg til rusproblematikk indikerer resultatene fra både ungdataundersøkelser og årets
HKH-undersøkelse at mange ungdommer foretar selvskading og at flere har vært inne på
tanken om å ta sitt eget liv. Selvskading defineres av helsedirektoratet «som en skade en
person har påført seg selv med vilje, uten intensjon om å dø».
Det er allment kjent at selvskading er vanlig i ungdomsmiljøer, og at ca. 18 % av ungdom i
alderen 12-18 år gjør dette. Årsakene til bruk av selvskading som middel er sammensatt,
men kan for noen gi ro og skape avstand til vonde følelser og minner. Selvskading kan
derfor gi en følelse av kontroll i møte med det overveldende og smertefulle.
«»Det er mange som skjuler det… fordi det er mange som ikke har det bra… og ikke tør å
si fra… fordi det er mange som tenker at de bare vil ha oppmerksomhet… men det er jo
hjelp man ber om og trenger da…»
Ungdomskontakt
For kommunen er det tankevekkende og bekymringsfullt at så vidt mange ungdommer ikke
har den nødvendige trygghet i hverdagen, slik at de tar i bruk slike virkemidler.

2.3 KONTRAKT
Kongsvinger kommune har i kartleggingen av prosjektet «Rus og selvskading blant ungdom
i Kongsvinger» samarbeidet med KoRus Øst (Kompetansesenter rus – region øst) som har
bistått med kr. 100.000 til prosjektet. Kommunen har også hatt nær dialog med RVTS Øst
(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) rundt temaet
selvskading.
Kongsvinger kommune har hatt ansvar for ledelse, gjennomføring og ledelsesforankring av
HKH, mens KorusØst har vært rådgivende part i hele prosessen. Prosjektet har vært
bemannet og gjennomført slik det er planlagt og beskrevet med en kartleggingsgruppe og
en styringsgruppe. Målgruppen for undersøkelsen har vært barn og ungdom i alderen 13 til
19 år som går på skole i Kongsvinger kommune.
Prosjektet skal levere en sluttrapport med avsluttende regnskap med følgende elementer:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hva er prosjektets tema og målsetting?
Målgruppe for prosjektet?
Kartlegging av eksisterende tjenester og relevant informasjon/data
Finne «hull» og samle inn ny informasjon/data
Analyse informasjon/data
Rapport med konkrete forslag til oppfølgingstiltak som integreres i kommunes
eksisterende planverk
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2.4 REFLEKSJONER FRA KARTLEGGINGSGRUPPA
Prosjektet er gjennomført midt i en periode der samfunnsfokuset i stor grad har vært rettet
mot den verdensomspennende koronaepidemien. Det har derfor vært utfordrende, både
for gruppen som kun har hatt anledning til å møtes digitalt, og ikke minst for
intervjuobjektene som også i stor grad har vært direkte berørt av situasjonen.
I kartleggingen av ungdomsmiljøet ønsker vi å fremvise status for «nåsituasjonen», men det
er her grunn til å understreke at det siste året har for ungdommene har vært alt annet enn
normalt. Ungdommene har i denne perioden måttet forholde seg til delt undervisning
(klasseromsundervisning/ digital undervisning) og mye mer sosial isolasjon privat som følge
av restriksjoner som følge av pandemien. Disse endringene kan derfor påvirke svarene som
er innhentet i spørreundersøkelsen og intervjuene.
For deltakerne i kartleggingsteamet og styringsgruppen har endrede arbeidsoppgaver,
hjemmekontor, få muligheter til å treffes/dra nytte av ekstra ressurser i etablerte nettverk
vært utfordrende.

2.5 SAMMENDRAG
Som en oppfølging etter gjennomført Ungdataundersøkelse i 2020, har Kongsvinger
kommune i samarbeid med KorusØst og RVTS-Øst gjennomført en HKH-Handlings og
Kartleggings- undersøkelse, rundt temaet rus og selvskading blant ungdom.
Undersøkelsen har blitt gjennomført som en spørreundersøkelse til elever på ungdomsskole
og videregående skole, i tillegg til at det er gjennomført intervjuer med utvalgte ungdomsog voksenrepresentanter.
Hovedfunnene i undersøkelsen er at forbruket av alkohol blant ungdom i Kongsvinger er
omtrent på landsgjennomsnittet, mens bruken av illegale rusmidler på videregående skoler
er noe høyere sammenlignet med resten av landet. Det er også konstatert at flere barn og
unge sliter med psykiske helseplager som gjør at mange selvskader seg og har tanker rundt
selvmord/ forsøkt å ta sitt eget liv.
Resultater fra spørreundersøkelsen viser at mange bruker rusmidler for å være sosiale, få et
avbrekk i hverdagen og for å føle seg mindre triste eller dempe angst. Mange av
ungdommene som har blitt intervjuet opplyser at de prøver illegale rusmidler fordi de er
nysgjerrige og at det er spenning rundt hva dette er og kan gi dem. Det er også en
oppfattelse hos mange at dette «ikke» er så farlig, og at de enkelt kan slutte dersom de selv
ønsker.
Kartleggingen viser at det er forholdsvis enkelt å få tak i illegale rusmidler, men at verken
ungdom eller voksne opplever/mener at problemet er større i Kongsvinger enn andre
steder, selv om ungdataresultatene viser at det brukes mer illegale stoffer i Kongsvinger.
Det fremkommer også tydelig at mens de voksne tror og antar mye rundt temaet, så har
ungdommene god kjennskap til både omfang og hvordan få tak i rusmidler.
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Den kritiske overgangen i forhold til utforsking av illegale rusmidler er brytningen mellom
ungdomsskole og videregående skole. Det er relativt få elever på ungdoms-skolen som
oppgir at de har brukt illegale rusmidler. Det er først når elevene begynner på videregående
skole at bruken blir mer vanlig. Selv om det er få, vil elever som bruker illegale rusmidler på
ungdomsskolen være en spesielt utsatt gruppe.
Undersøkelsen viser videre at en del barn og ungdom i Kongsvinger har utfordringer i
forhold til psykisk uhelse. Utfordringene er sammensatte, og starter i mange tilfeller før
ungdomsskolealder. Utfordringene medfører at en del barn og ungdom både selvskader
seg, og at de forsøker å avslutte sine liv.
Utfordringene som er avdekket er utfordrende, og kommunen ser at det er nødvendig å
iverksette noen strakstiltak, samtidig med at det må jobbes strategisk og langsiktig for å få
til varige og ønskede endringer på områdene.
Rådmannen foreslår følgende strakstiltak:
1. Opprettelse av en poliklinikk – rask psykisk helsehjelp
2. Kompetanseheving i forhold til å kunne snakke med barn og ungdom i forhold til
psykisk uhelse – bruk av avatarer som er utarbeidet av RVTS
3. Videreutvikling av dagens LOS-funksjonen og SLT-funksjon
4. Bruk av utsett også på barneskole
5. Søke om prosjektmidler fra helsedirektoratet for prosjektlederstilling for arbeid med
temaene rus og selvskading
I tillegg til disse strakstiltakene vil kommunen arbeide systematisk og helhetlig med
problemstillingene som en del av økonomiplanen 2022-2025 for å sikre nødvendig
samhandling og utvikling av den systemkompetanse som er nødvendig for på sikt å hemme
disse utfordringene. I forhold til temaet psykisk uhelse er dette en landsdekkende
problemstilling som har vært kjent en stund, og Stortinget har derfor besluttet at temaet
livsmestring nå skal inn og bli en del av læreplanen i norske skoler.

3 INNLEDNING
3.1 KORT OM KONGSVINGER KOMMUNE
Kongsvinger kommune er en bykommune i Hedmark fylke på snaut 18 000 innbyggere som
grenser mot kommunene Eidskog, Sør-Odal, Grue samt Sverige. Kommunen er
regionsenter for Kongsvingerregionen, som består av områdene Odal, Vinger, Eidskog og
Solør.
Kommunen har hatt et mål om befolkningsvekst og hatt et håp om utvikling både i forhold
til hovedflyplass på Gardermoen og økt pendling til Osloområdet. Foreløpig er effekten er
uteblitt, og byen har i løpet av siste 30 årsperiode hatt tilnærmet stabil innbyggertall.
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3.2 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN
Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer
på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsen er
tilpasset barn- og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående
opplæring.
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for
gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale
kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus Oslo, KoRus Øst, KoRus Sør, KoRus Vest
Bergen, KoRus Vest Stavanger, KoRus Midt-Norge, KoRus Nord). Samarbeidet er knyttet til
gjennomføringen av de lokale ungdataundersøkelsene, og utviklingen av Ungdata som et
verktøy for kommuner og fylkeskommuner.
NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for å undersøkelsene, og for å sikre
at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer.
Ungdatasekretariatet på NOVA koodinerer og administerer alle undersøkelsene.
Undersøkelser er i Kongsvinger gjennomført i årene 2015, 2018, 2020 og 2021.
Datagrunnlaget strekker seg nå over en så vidt lang tidsperiode at det muliggjør å foreta
trendanalyser som viser utvikling over siste 5-årsperiode, både i forhold til egen utvikling og
i forhold til landsgjennomsnitt.
Funn fra tidligere kartlegginger
Ungdataundersøkelsene viser at en del av ungdomsmiljøet i Kongsvinger har utfordringer
med tanke på bruk av rusmidler og selvskading.
I diskusjoner i kartleggingsgruppen fremkommer det at de ulike enhetene som deltar i
undersøkelsen, herunder barnevern og NAV, har hatt kjennskap til noe av problematikken,
men at man er forundret over omfanget.
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Denne forskjellen i virkelighetsbildet av ungdomsmiljøet er grunnlaget for den utredning
som er igangsatt med en grundig kartlegging av nåsituasjonen. Utfordringer rundt temaene
rus og selvskading vil aldri være svart/hvit, men det er viktig at ungdommene får kunnskap
om og gjøres kjent med de bivirkningene bruk av rusmidler kan gi. Det er likevel viktig å
understreke at majoriteten av ungdommene i kommunen har en positiv holdning til
temaene.
Ungdomstiden er en svært viktig, og kritisk, periode i utviklingen på vei til voksenlivet. I
denne perioden vil/skal ungdommene bli kjent med og prøve ut mange alternativer, hvorav
rusmidler er en del av dette. Bruk av rusmidler, er og har vært, en del av det sosiale livet i
hele menneskets tidsalder, og vil for mange oppleves som noe positivt, dersom man lærer å
benytte seg av det på en riktig måte. Hvis man derimot ikke har kontroll på bruken, eller
ikke er kjent med bieffektene av et slik forbruk over tid, vil dette kunne bidra til at man som
ung voksen kan få utfordringer som gjør at man ikke klarer å gjennomføre utdanning eller
delta i ordinært arbeidsliv.
I en slik situasjon vil det være vanskelig og utfordrende å finne veien tilbake til et produktivt
og godt voksenliv med stabil økonomi, gode nettverk og en meningsfull fritid.

3.3 KARTLEGGINGSTEAMET
Kartleggingsteamet har bestått av fjorten personer.
Ved sammensetning av teamet har det blitt lagt vekt på å få med representanter som har
direkte kontakt med ungdom i målgruppen. Ved en bred og tverrfaglig sammen-setning av
kartleggingsteamet har målet vært å favne bredt for å kunne få et totalbilde av
ungdomsmiljøet i Kongsvinger.
Jørn Danielsberg fra Korus-Øst har bistått kartleggingsteamet under HKH prosessen med
tips og innspill i forhold til både prosess og rapportutforming, samt også hatt det
overordnede ansvaret for gjennomføringen av spørreundersøkelsen og dybdeintervjuer.
Korus-Øst har foretatatt den kvantitative analysen, mens kartleggingsteamet har foretatt
dybdeintervjuene.

Funksjon
Prosjektleder
Redaktør
Kartleggingsteam

Navn
Peter Jan Söderstrøm
Tom Solås
Anne Berit Austad
Mattis Stampen
Geir Vågen
Alexander Van Wijk
Elin Hansen
Ida Utgård Holm
Anne-Line Kamøy
Martin Skogrand
Monica Solli

Etat/enhet
Oppvekst og læring
Strategienhet
Sosiallærer KUSK
Sosiallærer KUSK
Sosiallærer KUSK
Miljøarbeider Øvrebyen vgs.
Miljøarbeider Øvrebyen vgs.
Miljøarbeider Sentrum vgs.
Fagleder Scene-U
ROS
ROS
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Styringsgruppe

HKH Veileder
Veiledere

3.4

Janne Aasvangen
Christina Bukaasen
Kjersti Ruud
Jon Egil Pettersen
Cathrine Pedersen
Rune Lund
Malin Westby Skoglund
Ingunn Camilla Brøndbo Moss
Jørn Danielsberg
Hannah Plau
Kjetil Friisø Ramborg

NAV
Helsesykepleier
Helsesykepleier
Kommunalsjef Oppvekst og læring
Kommunalsjef Helse og mestring
Kommunalsjef Miljø og samfunn
Økonomisjef
Leder Strategienhet
KoRus Øst
RVTS
RVTS

MÅLGRUPPE OG PROBLEMSTILLINGER

Målgruppen for kartleggingen er ungdom mellom 13 og 19 år som bor og oppholder seg i
kommunen. Gruppen er satt såpass bred for å fange opp utviklingen både fra ungdomskole
og videregående skole.
Ungdom beveger seg i stor grad over kommunegrensene og går på videregående skoler på
tvers av kommunegrenser. Kommunens ungdomsmiljø vil preges av denne bevegelsen på
tvers og kartleggingen bør derfor fange opp denne mobiliteten.

3.5 AVGRENSNINGER
Kommunen har valgt å avgrense utfordringene i prosjektet til temaene rus og selvskading.
På rusfeltet ønsker man å undersøke bruken av og tilgangen på legale og illegale rusmidler,
men med vekt på illegale rusmidler.
Målet for temaet selvskading er å få mer kunnskap om bakgrunnen og omfanget / årsakene
til at ungdom velger å gjøre dette.

3.6 METODE, PROSESS OG KILDER
Metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er utviklet av KoRus Vest Bergen, i
samarbeid med Utekontakten i Bergen. HKH bygger på kartleggingsmetoden Rapid
Assessment and Response (RAR) som er en internasjonalt kartleggingsmetode i forhold til
folkehelsespørsmål.
HKH-metodikken legger til grunn at det skal gjennomføres en kartlegging, både av det
aktuelle problemområdet og de tiltak/innsatser som allerede er iverksatt på de aktuelle
problemområdene. Målet er at kartleggingen skal gjennomføres relativt raskt og at det skal
utarbeides et forslag til handlingsplan basert på de behov som er avdekt i kartleggingen.
HKH-kartleggingen er gjennomført som en kombinasjon av ulike kvalitative og kvantitative
metoder, såkalt metodetriangulering. Dette bidrar til at funn kan valideres gjennom
kryssjekking på tvers av kilder og metoder. Målet i en HKH-undersøkelse er ikke
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vitenskapelig perfeksjon, men mer å innhente nødvendig kunnskap om et aktuelt
problemområde, for å kunne foreslå gjennomførbare tiltak som kan bidra til å løse
utfordringene kommunen står overfor.
I HKH-kartleggingen i Kongsvinger er det gjennomført datainnsamling med bruk av at et
strukturert spørreskjema (vedlegg 1) og dybdeintervjuer. KoRus-Øst har hatt ansvaret for
utforming av spørreskjemaet, intervjuguider og datainnsamlingen i samarbeide med RVTSØst og Kongsvinger kommune. Selve intervjuene er gjennomført av medlemmer av
kartleggingsteamet.
Utvalget av elever som har blitt intervjuet om selvskading er basert på et selektivt utvalg,
mens elevene som har blitt intervjuet om rus er basert på tilfeldig og strategisk utvelgelse. I
tillegg til ungdom, er også utvalgte og sentrale voksenpersoner blitt intervjuet.
Spørreskjemaet tar utgangspunkt i noen sentrale spørsmål om rus og selvskading som
benyttes i Ungdataundersøkelsen, men spørreskjemaet som er blitt brukt i denne
undersøkelsen har mer inngående og detaljerte spørsmål om disse to temaene. Målgruppen
for undersøkelsen har vært elever som går på ungdomsskoler og videregående skoler i
Kongsvinger kommune, men en del av elevene på de videregående skolene er bosatt i andre
kommuner. Disse bostedskommunene er registrert i kartleggingen. Det er innhentet
samtykke fra foreldre til alle elever på ungdomsskolen som har deltatt i undersøkelsen.
Undersøkelsen er gjennomført i skoletiden både på ungdomsskole og videregående skole.
I tillegg til spørreundersøkelse om temaet, er det gjennomført dybdeintervjuer. Totalt er 3
ungdommer intervjuet om teamet selvskading, mens det for temaet rus ble intervjuet 10
ungdommer og 12 voksne som hadde en relasjon til ungdommene.
I det følgende vil det først bli redegjort for resultater knyttet til temaet bruk av rus-midler
blant ungdom, og deretter tilsvarende for temaet selvskading. I spørreskjemaet er
respondentene spurt om følgende bakgrunnsvariabler; kjønn, skolenivå, bosteds-kommune
og klassetrinn. I tillegg er det oppfølgingsspørsmål rettet mot de som oppga at de hadde
benyttet rusmidler og hadde utført selvskading.
Resultater fra Ungdataundersøkelsen vil bli sammenliknet på resultater fra denne HKHkartleggingen på noen områder. Det er også gjennomført en Ungdataundersøkelse i 2021. I
rapporten vil det noen steder oppgis absolutte tall i tillegg til prosenter for bedre å belyse de
ulike problemstillingene.
Undersøkelsen er gjennomført på de kommunale ungdomsskolene og de fylkeskommunale videregående skolene i Kongsvinger i februar 2021. På ungdomstrinnet var det
totalt 270 elever som fikk samtykke til å delta i undersøkelsen (av totalt 518 elever), mens
det på videregående skole er mottatt svar fra 556 av totalt 999 elever. Av elevene på
videregående skole var det 140 elever som av ulik årsaker ikke fikk tilbud om å delta i
undersøkelsen. Med til sammen 826 svar av 1129 elever totalt gir dette en samlet
svarprosent på 73 %.
Det var totalt 484 jenter og 342 gutter som har vært med i undersøkelsen. Av de som svarte
på undersøkelsen bor 318 i Kongsvinger kommune, mens 238 bor i andre kommuner, herav:
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Eidskog 84 elever, Sør-Odal 62 elever, Grue 48 elever, Nord-Odal 23 elever, Åsnes 18 og
andre kommuner 3 elever.
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Prosessen rundt en HKH-metode kan illustreres som følger:

Ved kartlegging av rus og selvskading blant ungdom i Kongsvinger er følgende
innsamlingsmetoder benyttet:
-

Innledende konsultasjon med gruppearbeid (voksne)
Intervjuer/nøkkelinformanter (ungdom og voksne)
Questback (elever i skolene)
Avsluttende konsultasjon

I tillegg til innhenting av ny informasjon i forbindelse med kartleggingen, har kartleggingsteamet også analysert tall og statistikk fra tidligere gjennomførte Ungdataundersøkelser.

3.7 UNGDATA
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle kommuner i Norge. Over
412 kommuner har gjennomført underøkelsene siden 2010, hvorav over 630 000
ungdommer har besvart ulike spørsmål innenfor ulike temaer. (Kilde: www.ungdata.no)
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I Kongsvinger er det gjennomført undersøkelser i 2016, 2018, 2020 og 2021. Fire
ungdomsskoler1 og to videregående skoler2 har besvart undersøkelsen. Deltakelsen har
vært høy i alle tre årene, og i 2019 har 88 % av elevene på ungdomsskolenivå (1250
ungdomsskoleelever) og 82 % (1287 elever) av elevene i videregående skole besvart
undersøkelsen.
Elevgrunnlaget i de to videregående skolene i Kongsvinger favner alle kommuenene i
Kongsvingerregionen, slik at elevene vil være bosatt rundt om i flere kommuner. Det er
derfor vanskelig å sammenligne tallene på ungdomsskole og videregående skole med tanke
på bosted, da tallene fra ungdomsskolen representerer kun ungdom bosatt i Kongsvinger.
En svakhet med tall fra ungdataundersøkelsen er at den ikke omfatter resultater fra elever
uten skoleplass, samt at alle kommun er ikke gjennomfører ungdata-undersøkelser hvert
år. De årene storbyer, f.eks. Oslo, ikke deltar kan dette særlig påvirke landsgjennomsnittet
for bruk av illegale stoffer. Oppvekstprofilen for Kongsvinger viser at andelen av ungdom
som ikke har bestått videregående opplæring, eller har sluttet, fem år etter påbegynt
opplæring ligger på 20 % (i perioden 2016-2018). Dette er samme tall som for hele landet.
Det er også grunn til å opplyse om at det er mange yrkesfagklasser på den ene videregående skolen i byen, og at disse går ut i lære etter to år på skole. På bakgrunn av dette kan
vil det være vanskelig å sammenligne resultater mellom vg2 og vg3.

3.8 PROSJEKTMØTER
Det ble avholdt et HKH-oppstartsmøte 2. november på Vinger hotell hvor det var deltakere
fra kartleggingsteam og styringsgruppen. Innledningsvis hadde KoRus Øst, RVTS, Politiet
og en pårørende til en ungdom med rusutfordringer orienteringer om hvordan de oppfattet
«nåsituasjonen» rundt temaene rus og selvskading i ungdomsmiljøene i Kongsvinger.
Etter presentasjonene var det arbeid i tverrfaglige arbeidsgrupper hvor deltakerne skulle
besvare følgende utsagn:






Hvordan opplever dere rusmiljøet i Kongsvinger (hvor, hvem, hva slag, utvikling) ?
Hvilke tanker har dere rundt tiltak som kan iverksettes i forhold til de skisserte
rusutfordringer?
Hvordan opplever/registrerer dere temaet selvskading blant ungdom i Kongsvinger
(hvem, hvordan, hvorfor, utvikling) ?
Hvilke tanker har dere rundt tiltak som skal iverksettes i forhold til skisserte
selvskadingsutfordringer?
Opplever dere/registrerer dere at det er noen klar sammenheng mellom
rusproblematikk og selvskading?

Tråstad ungdomsskole, Holt Ungdomsskole, Roverud ungdomsskole, Austmarka
Ungdomsskole
2 Øvrebyen videregående skole og Sentrum videregående skole
1
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Kartleggingsgruppa har totalt hatt 5 møter, det er gjennomført spørreundersøkelse blant
elever på både ungdomsskole og videregående skole, samt gjennomført intervjuer med
utvalgte elever og voksenkontakter.
Kartleggingsgruppa har kontinuerlig hatt dialog med representanter i styringsgruppe/
styringsgruppen før det ble avholdt en avsluttende konsultasjon 5. mai på Teams hvor alle
deltakere som var med på innledende konsultasjon var invitert, i tillegg til andre spesielt
inviterte som har en nær relasjon til temaet. I avsluttende konsultasjon ble utkast til rapport
kort gjennomgått sammen med forslag til tiltaksplan. Etter orienteringen ble det
gjennomført workshop i mindre grupper, der oppgaven var å vurdere fremlagte forslag til
tiltak i handlingsplan og utdype disse, samt komme med ytterligere forslag til tiltak der de
anså at dette var nødvendig.
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3.9 KOMMUNALE TILBUD OG TJENESTER
Eksisterende tiltak
Kongsvinger kommune har på mange områder mange forebyggende tiltak rettet mot barn
og unge i kommunen. Tiltakene består av generelle universelle tiltak i et folkehelseperspektiv til mer selektive tiltak som retter seg spesifikt mot de som har stort behov
for hjelp.
Forebygging av rus og selvskading blant unge er en sentral samfunnsoppgave. Redusert
selvskading vil spare samfunnet for store økonomiske kostnader og betydelige
menneskelige lidelser. Satsing på forebygging er således en investering i en bedre fremtid
både for individ og samfunn.
For å lykkes i arbeidet med å snu en negativ trend er det nødvendig med en bred tilnærming
hvor man ser forebyggende og selvskadingsforebyggende tiltak i sammenheng. På neste
side finnes en oversikt over mange av de tiltak som finnes for ungdom i Kongsvinger (listen
er ikke uttømmende):
Kultur og fritid
Ungdomsklubb

Målgruppe: Ungdom 13-19 år
Aktiviteter:
Ungdomsklubben skal være et uforpliktende samlingssted for
barn og unge, hvor medlemmene selv deltar aktivt i utformingen
og gjennomføringen av den åpne virksomheten. Her tilbys blant
annet diskotek, gaming, turneringer, sying, matlaging, kahoot,
kiosk, turer og utflukter med diverse aktiviteter. Tilbudet er
åpent 3 dager i uken fra 15:00-21:00.
Organisering:
Organisatorisk underlagt Kultur- og fritidsenhet
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Kultur og fritid, forts.
Kongsvinger bibliotek Målgruppe: Hele befolkningen
Aktiviteter:
Allment folkebibliotek som er samlokalisert med en av de
videregående skolene i byen.
Biblioteket er tilrettelagt for barn og ungdom gjennom egne
studieplasser/lukkede leserom, møgteplasser for lek og læring,
skaperverksteder, kodekurs for barn og ungdom, tilrettelagt for
tilpasset lesing for barn og ulike bokmøter hvor man kan drøfte
og evaluere.
Organisering:
Organisatorisk underlagt Kultur- og fritidsenhet

Kultur- og fritid, forts.
BUA
Målgruppe:

Alle innbyggere i Kongsvinger

Aktiviteter:
BUA tilbyr gratis utlån av aktivitetsutstyr til barn og voksne for å
bidra til inkludering i helsefremmende aktiviteter.
BUA låner ut sports- og friluftsutstyr til både sommer og
vinterbruk, f.eks. sykler, baller, kanoer, ulike typer skiutstyr,
skøyter, akebrett og mye mer.
Utstyrsoversikt finnes på https://www.bua.io/buakongsvinger/utstyr
Organisering:
Kongsvinger kommune dekker en 30 % stilling som koordinerer
arbeidet.
Alt annet arbeid skjer ved hjelp av frivillige innbyggere i
Kongsvinger kommune. BUA er åpen i tidsrommet
Sommerjobb-/
ferieaktiviteter for
barn

Målgruppe: Ungdom 16 – 20 år
Aktiviteter:
Kongsvinger kommune har tilbud til ungdom om driftsoppgaver
og aktivitetsledere i forbindelse med sommeraktiviteter og
sommerleir for barn i Kongsvinger.
Kommunen har også i flere år i samarbeid med Røde Kors på Biri
arrangert en sommerleir med aktiviteter som rideleir og
aktivitetsuke med allsidige aktiviteter.
Det er også innledet et samarbeid med XXL der ungdommer fra
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Kongsvinger får anledning til å komme til XXL’s treningssenter
på Lunderseter og prøve ut ulike aktiviteter.
Organisering:
Organisatorisk underlagt Kultur- og fritidsenhet
Kulturskole

Målgruppe: Barn og ungdom 5-19 år
Aktiviteter:
Ukentlig instrumental-, teater og kunstundervisning. Konserter
og forestillinger der elevene er deltakere
Organisering
Organisatorisk underlagt Kultur- og fritidsenhet

Kultur- og fritid, forts.
LOS
Målgruppe: Barn og ungdom med skolevegring
Aktiviteter:
LOS-ene arbeider tett opp mot skoler, foreldre og barn/ ungdom
i forhold til skolevegring, og tilrettelegging for barn/ungdom.
Organisering:
Det er i Kongsvinger kommune to 100 % stillinger som
organisasjonsmessig tilhører Kultur og fritidsenheten.
Miljøarbeidere

Målgruppe: Barn og ungdom i skolepliktig alder
Aktiviteter:
Det er tre miljøarbeidere som arbeider ute oppsøkende mot
ungdom. De arrangerer også, sammen med Losene, gratis
bowling hver uke med inntil 20 deltakende ungdommer
Organisering:
Organisatorisk underlagt Kultur- og fritidsenhet

UKM

Målgruppe: Ungdom 13-20 år
Aktiviteter:
Et offentlig kulturtiltak som gjennomføres hvert år over hele
landet.
Organisering:
Organisatorisk underlagt Kultur- og fridtidenheten

Ularm

Målgruppe: Barn og ungdom
Aktiviteter:
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Camp som arrangeres en uke hver sommer med gratis workshop
innen musikk, dans, teater og kunst/kostyme /scenografi.
Deltakerne lager forestilling og arrangerer konserter som er åpne
for publikum.
Organisering:
Organisatorisk underlagt Kultur- og fritidsenhet
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Oppvekst og læring
Barneverntjenesten

Målgruppe: 0-17 år (23)
Aktiviteter:
Barnevernet trer inn i situasjoner der det uttrykkes bekymring for
et barns omsorgssituasjon. Slike meldinger kan komme fra andre
instanser eller fra foreldrene selv.
Målet til barnevernet vil være å finne frem til best mulig løsninger
for alle inolverte parter, men med særlig fokus barnets behov.
Alle barn som kommer inn, vil bli fulgt opp gjennom samtaler,
oppfølging og tiltaksplaner, og gjennom tverrfaglig koordinasjon
mot andre aktuelle instanser som har en relasjon til barnet.
Målet vil alltid være å tilrettelegge slik at barnet får en trygg og
god oppvekst.
Organisering:
Barnevernstjenesten i Kongsvinger er organisasjonsmessig
tilhørende kommunalområde Oppvekst og læring.

Barnevernvakt

Målgruppe: 0-17 år
Aktiviteter:
Interkommunal døgnåpen akutttjeneste for
barnevernstjenestens målgruppe med hele Romerike som
nedslagsfelt.
Organisering:
Interkommunal tjeneste

PPT

Målgruppe: Elever i grunnskolen
Aktiviteter:
PPT bistår barnehager og skoler i Kongsvinger med støtte og
tilrettelagde tiltak, for de barn og unge som kan ha behov av det.
Man arbeider også sammen med oppvekstsektoren, for å øke
kunnskap og fremme praksis kring inkludering i barnehager og
skoler. Deler av oppdraget som PPT har, innefatter råd,
opplæring og veiledning av både foresatte, barnehager og skoler.
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Oppvekst og læring, forts.
Grunnskolene
Målgruppe: Barn og ungdom 6-15 år
Aktiviteter:
Oppvekst har tydelige oppdrag i overordnet del i LK20 og i
Kommuneplanens
Samfunnsdel 2018-2030.
LK20 inneholder tre tverrfaglige temaer av hvilke ett er
«folkehelse og livsmestring». Dette tema skal gi elevene
kompetanse og verktøy til å ta ansvarlige livsvalg.
Kongsvinger kommune prioriterer fem strategiske områder som
skal gis ekstra oppmerksomhet og ressurser frem mot 2030. To
av disse områdene er av særskilt fokus for oppvekstsektoren,
mangfold og inkludering samt livsmestring hele livet.
Grunnskolen samarbeider med flere ulike enheter innom og
utom kommunen, for å fremme disse målene. Eksempel på dette
er SLT koordinators forbyggede arbeide med rus og
kriminalitetsforebyggende tiltak. Tett på – tidlig innsats og
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, er ett annet
perspektiv/tiltak som det arbeides aktivt med. Ett tredje
eksempel er BTI modellen som innføres under 2021. Der man
bruker verktøyet staffetloggen, hvilket gir en bedre og økt
samhandling kring barn og unge som trenger det.

Sommerskole

Målgruppe: Barn og ungdom 6-15 år
Aktiviteter:
Samarbeid mellom Oppvekst og læring og Kultur og fritidsenhet
om frivillig gratis sommerundervisning og aktiviteter for barn og
unge
Organisering:
Organisatorisk underlagt Kommunalområde Oppvekst og læring

Samfunn
Flyktning og
innvandrertjenesten

Målgruppe: Flyktninger og innvandrere
Aktiviteter:
Flyktninge- og innvandrertjenesten førstegangsbosetter
flyktninger i kommunen og gir helhetlig oppfølging av familier og
22

enkeltpersoner i forhold til helse, bolig, økonomi, skoler og
barnehager. Tjenesten har også ansvar for ettervern til enslige
mindreårige asylsøkere.
Organisering:
NAV

Målgruppe: Ungdom
Aktiviteter:
NAV skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for bistand, og
tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak
og virkemidler som kontoret rår over for ungdom som unndrar
seg hjelp eller ikke selv oppsøker hjelp.
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Helse og mestring
Forebyggende
psykisk helsetjeneste

Målgruppe: Alle innbyggere
Aktiviteter:
FPH skal bidra til å fremme god psykisk helse, forebygge
utvikling av psykiske helsevansker, ta del i befolkningsrettet
folkehelsearbeid og opplysningsvirksomhet og kartlegge og
behandle milde og moderate psykiske helseplager.
Organisering:
Organisatorisk underlagt enhet for helse- og mestring.

Unghelsa

Målgruppe: ungdom 13-25 år
Aktiviteter:
Fokus på risikoutsatt ungdom i forhold til psykisk helse/rus.
Avspenningsgruppe med fysioterapeut og mulighet for
individuelle samtaler.
Organisering:
Organisatorisk underlagt enhet for helse og mestring
En lavterskel-tjeneste med drop-inn (med unntak i koronatider),
som er åpent hver onsdag med tilgang til tjenester fra
helsesykepleier, lege og psykolog.

Skolehelsetjeneste

Målgruppe: Elever i grunnskole og videregående opplæring
Aktiviteter:
Lavterskel tilbud, fokus på å oppdage psykiske lidelser/rus.
Oppfølging individuelt og i grupper, ulike undervisningsopplegg
om tematikken, eget opplegg for russ.
Organisering:
Helsesykepleier tilstede på alle ungdomskoler og videregående
skoler daglig, tilknyttet psykolog + andre i skolehelsetjenesten.
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Tverrfaglige tiltak
Ruskontrakter

SLT
(Samordning av av
lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak)

Helsestasjon for ungdom, politi og utekontakten samarbeider
om oppfølging av ungdom på ruskontrakter. Se mer info om
ruskontrakter i rapporten.
Kriminalitetsforebyggende arbeid handler om å være i forkant av
kriminalitet, og fremme trygge lokalmiljø.
Kongsvinger politistasjon og kommunen er hovedaktører i SLTmodellen. SLT–modellen skal fange opp bekymringsfulle
trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater, og sikre
unge et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeid
koordineres gjennom Politirådet, SLT-koordinator og utøvende
nivå.
Innsatsområder:
 Generelt kriminalitetsforebyggende arbeid
 Forebygging av organisert kriminalitet. Kongsvinger
kommune har nulltoleranse i forhold til 1 % kriminelle MC klubber. Kommunestyrevedtak 004/14 - 13.februar 2014.
 Barn og ungdomskriminalitet
 Avdekke rus/doping/kriminalitet hos ungdom og unge
voksne
 Arbeidslivskriminalitet
 Salgs – og skjenkebestemmelser herunder oppfølgning av
samarbeidet "Trygg by" og vold i det offentlige rom
 Trafikksikkerhetsspørsmål
 Tett samarbeid mot Kongsvinger ungdomsskole(KUSK)
 Jobbe for smidige løsninger, og korte kommunikasjonslinjer
når uforutsette utfordringer dukker opp

Tverrfaglige
foreldremøter

Kommunen har et tverrfaglig samarbeid rundt foreldremøter på
ungdomstrinnet. Skolehelsetjenesten, utekontakt, SLTkoordinator deltar i dette samarbeidet

Tverrfaglig samarbeid Det er tilrettelagt for drøfting/veiledning i psykisk helseteam i
kommunalområde helse- og mestring. Videre er det etablert et
formelt samarbeid med psykolog + skolehelsetjeneste, SLT
møter i skolene og et nært samarbeid med BUP, Ros og DPS.
Det gjennomføres tverrfaglige team ukentlig på videregående
skoler og månedlig på ungdomsskolene.

KONGSVINGER KOMMUNE – KONGSVINGER KOMMUNE / 25

Tverrfaglige tiltak, forts.
Frivillighetssentral Mulighet for tilskudd til økonomisk vanskeligstilte familier om
kontingentkasse
deltagelse i aktiviteter. Aktivitetsgebyr/kontingent kan dekkes
med inntil kr. 2000.
Søknad til frivilligsentralen fra ledere/fagpersoner om mulighet
for dekning av aktivitetsgebyr. Administrativ behandling av
søknaden som gir raske svar.

3.10

LAG, FORENINGER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Natteravner

På vandring fra skoleslutt flere dager i uken, kveld-/natt
fredag/lørdag og ved ulike arrangementer. Målet er å være til
stede for å ta vare på barn og ungdom med problemer, f. eks
rus.
Frivillige som går inn i nasjonal ordning.

Trossamfunn

Det finnes i Kongsvinger mange ulike trossamfunn som har ulike
aktiviteter og tilbud til kommunens innbyggere, bl.a Den norske
kirke, Pinsemenigheten, Metodistkirke, Frelsesarmeen, Islamsk
Senter Kongsvinger, Nærmiljøsenteret (bederhuset) og Den
katolske kirke i Kongsvinger.

Frivillige
organisasjoner og
foreninger
Idrettslag

Ulike fritidsaktiviteter som driftes i regi av frivillige, men som i
stor grad er organisatoriske.
Kongsvinger kommune har en lang rekke idrettslag og
foreninger. Noen av idrettslagene har egne tilbud til de som har
spesielle behov eller ordninger for graderte betalingsordninger.

3.11 ANDRE OFFENTLIGE ETATER
Andre Aktører/etater
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Oppfølgingstjenesten

Målgruppe:
Oppfølgingstjenesten har ansvar for å følge opp ungdom med
rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller
arbeid. Dette gjelder ungdom i alderen 16 til 21 år.
Aktivitet:
Tjenesten er delvis både en forebyggende tjeneste og en
oppfølgingstjeneste. Arbeidsmåten er at det tas direkte kontakt
med ungdom dette gjelder, og det er et nært tverrfaglig
samarbeid mellom NAV, BUP, PPT og SLT i sakene.
Det arbeides tett opp mot de videregående skolene i byen med
et eget prosjekt som heter «finn din vei». I prosjektet fanger
man opp ungdom som har en påbegynnende og bekymringsfull
fraværsstatistikk.

Politi

Målgruppe: Ungdom
Aktiviteter:
 Politiråd er etablert og i bruk
 Det er etablert en forebyggende gruppe med 4 dedikerte
forebyggere og to politikontakter
 SLT samarbeid siden 90- tallet
 Fortløpende innhenting av informasjon, og fokus rettet mot
miljøet fra ordinær vaktstyrke
 Utstrakt bruk av ungdomsoppfølging ved straffbare
handlinger i samarbeid med Konfliktrådet
 Frivillige ruskontrakter
 Medlem av ryktegruppe i tverretatlig samarbeid
 Opplegg årlig opp imot russ
 I politireformen har Politiet i GDE ØST som Kongsvinger er
en del av, som prioritert oppgave å rette oppmerksomhet
mot kriminalitet begått av personer under 25 år.
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Andre aktører/etater, forts.
ROS
Målgruppe: Barn og unge 16-23 år
Aktiviteter:
ROS er regionalt, oppsøkende arbeid og samhandlende
lavterskeltilbud innenfor spesialisthelsetjenesten.
Pasienter kan henvises direkte til ROS uten henvisning fra
fastlege.
Hovedmålgruppen for tiltaket i ROS er ungdom i alderen 16-23
år, men det finnes både yngre og eldre pasienter.
Primært skal tiltaket jobbe med tidlig intervensjon rus og
avhengighet, men kommunene bruker tiltaket også til andre
problemstillinger.
Konfliktråd

Målgruppe: Alle innbyggere
Aktivitet:
Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som
metode for å håndtere konflikter, herunder tiltakene
ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
I forhold til ungdom har Konfliktrådet har et særskilt ansvar for
oppfølging av ungdom i alderen 15-18 år som blir idømt
ungdomsstraff og-/eller ungdomsoppfølging.

BUP

BUP tilbyr utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i
alderen 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske
lidelser. Tilbudet bygger på frivillighet og man arbeide bla med
disse tre områdene: Spiseforstyrrelser, psykoselidelser og
psykiske lidelser.

3.12 RUSKONTRAKTER
Et av de mest målrettede tiltakene ovenfor ungdom med rusproblematikk er ruskontrakter. Ruskontrakt er en alternativ til straff for ungdom som er blitt tatt for bruk eller
besittelse av mindre mengder narkotika, som oftest hasj/marihuana.
Ved bruk av ruskontrakt får ungdommene påtaleunnlatelse, det vil si at politiet ikke
oppretter straffesak slik at man slipper bot og prikk på rullebladet.
Samarbeidet er koordinert av SLT-koordinator. Kontraktene tilbys ungdom mellom 13 og
24 år. For ungdom over 18 år gjøres det en vurdering om oppfølging ved rus og psykisk
helsetjeneste er et bedre alternativ for ungdommen ved mer alvorlig rusproblematikk.
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Kongsvinger kommune tilbyr to typer ruskontrakter:
1) Påtaleunnlatelse med vilkår
2) Frivillig avtale om helsehjelp
Den første avtalen tilbys i samarbeid med politiet, mens den siste kontrakten gjennomføres
uten politi. Alle kontraktene har en varighet på 9 måneder og består av både urinprøver og
støttesamtaler.
Påtaleunnlatelse med vilkår (1) brukes i forbindelse med en straffesak der ungdom har blitt
tatt av politiet for bruk og/eller besittelse av narkotika. Frivillig avtale om helsehjelp (2)
brukes når ungdom eller foreldre tar kontakt med kommunen selv og ber om hjelp til å
slutte med eller unngå rusmidler. Disse kontraktene kan også være initiert av
barnevernstjenesten eller andre tjenester i kommunen.
Alle kontraktene innledes med et oppstartsmøte der kontrakt og samtykkeskjema blir
gjennomgått og signert. Foresatte og ungdom er med i møtet sammen med helsesykepleier
fra Helsestasjon for ungdom og miljøterapeut fra utekontakten. Ved påtaleunnlatelser er
også politi tilstede på oppstartsmøter. I forbindelse med kontraktene gjennomføres også
midtsamtale og sluttsamtale med alle aktuelle instanser, samt ungdom og eventuelt
foreldre (under 18 år). Ved brudd på kontraktene vil det bli innkalt til bruddsamtale.

4 KORT OM RUSMIDLER
Det finnes mange forskjellige typer alkohol og illegale rusmidler (narkotika), og de fungerer
ulikt på kroppen. Det de alle har til felles, er at de endrer vår virkelighets-oppfatning og
adferd på en eller flere måter, avhengig av hva og hvor mye vi inntar. De kan også fungere
ulikt fra person til person og dagsform.
Rusmidler virker på signalstoffene vi har i hjernen fra før av, men de fungerer ofte mye
kraftigere og mer langvarige enn det som ville vært naturlig.

5.1 ALKOHOL
Når du drikker alkohol påvirker det reaksjonsmønster, motorikk og dømmekraft. Ved
økende inntak påvirkes mer sentrale deler av hjernen, der blant annet følelsene sitter. Jo
mer du drikker og jo høyere promille du får i kroppen, desto dårligere blir din evne til å ta
rasjonelle beslutninger.
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4.2 ILLEGALE RUSMIDLER
Vi kan dele opp illegale rusmidler i tre grupper:




Sentralstimulerende
Sentraldempende
Hallusinogener

4.2.1

Sentralstimulerende rusmidler

Sentralstimulerende rusmidler øker hjertefrekvensen, og utløser blant annet store mengder
serotonin og dopamin som er naturlige stoffer du allerede har i kroppen. Stoffene påvirker
nervecellene i belønningssystemet og gir deg dermed en følelse av velbehag.
For eksempel utløser hjernen stoffene dersom du spise sukker, har sex eller trener, men ikke
på langt nær like store mengder som når du inntar sentralstimulerende rusmidler. Disse
typer rusmidler får deg opp og gira, og behovet for mat og søvn minker. Selvtilliten øker,
hemningene forsvinner og mange beskriver at de føler seg som «kongen på haugen» når de
er påvirket. Eksempler på sentralstimulerende rusmidler er: Kokain, Amfetamin, Metaamfetamin, MDMA/Ecstacy, som også er hallusinogener.
4.2.2

Sentraldempende rusmidler

Sentraldempende rusmidler gir motsatt effekt på kroppen og virker sløvende på
sentralnervesystemet. Hjertefrekvensen går ned og gjør deg søvnig og sanser, som
talefunksjon, bevegelse og koordinering, svekkes. Sentraldempende rusmidler som
opioider virker også gjerne bedøvende og smertelindrende. Eksempler på sentraldempende rusmidler er: Opioider og opiater (Heroin, morfin, fentanyl og en rekke andre
medikamenter), Benzodiazepiner (angstdempende midler og sovetabletter som Valium,
Sobril, Xanor, Imovane osv.), Cannabis (hasj og marihuana), som også er hallusinogener.
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4.2.3

Hallusinogene rusmidler

Hallusinognene rusmidler forstyrrer sanseoppfattelsen og fremkaller psykolignende
forandringer i bevisstheten som illusjoner og hallusinasjoner. Farger og former endres, og
synsinntrykkene blir sterkere og mer intense. Flere sier de får følelsen av å være ute av sin
egen kropp og at det kan være vanskelig å skille mellom hva som er virkelig og ikke.
Noen sier de forstår verden bedre i form av nye åpenbaringer etter å ha inntatt rusmidlet.
Andre opplever rusen som ekstremt skremmende. Hos mennesker som er disponerte, kan
inntak av hallusinogene rusmidler utløse psykotiske lidelser og gi langvarige psykotiske
tilstander. De vanligste rusmidlene innenfor denne kategorien er: LSD
(lysergsyredietylamid), Hallusinogene sopper som spiss fleinsopp, Cannabis, som også
virker sentraldempende, MDMA/Ecstacy, som også er sentralstimulerende

5 FUNN FRA KARTLEGGING
Gjennom undersøkelsene er det forsøkt å få en oversikt over omfanget av og kjennskap til
ulike former for rus og selvskading blant ungdom i Kongsvinger, og ikke minst hva DE
mener er viktig for å redusere dette fremtiden.

5.1 HVA KJENNETEGNER UNGDOMSMILJØET I KONGSVINGER?
Ungdomsinformantene beskriver at det er ulike ungdomsmiljøer i Kongsvinger, og at
forholdet til rus er forskjellig i forhold til hvilket miljø man er en del av. Mange beskriver at
de er del av forskjellige miljøer, slik som skolemiljø, aktivitet-/treningsmiljø og ulike
festmiljø, og at man stadig beveger seg mellom disse miljøene.
Ungdommene beskriver at det er mange grupperinger i Kongsvinger, og at det er mange
tilbud for de som interesserer seg i idrett og og andre organisatoriske aktiviteter, men «lite
og ta seg til» for de som ikke har disse interessene.
Som vist tidligere i denne rapporten, er det allerede mange iverksatte tiltak i kommunen.
Men, gjennom kartleggingen er det også påvist at det er flere som ikke kjenner til alle disse,
så spørsmålet er om disse i tilstrekkelig grad er godt nok kommunisert til innbyggerne?
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5.2 UTFORDRINGER MED TANKE PÅ RUS OG SELVSKADING
I det følgende omtales først ungdoms forhold til alkohol, deretter cannabis, andre
narkotiske stoffer og til slutt selvskading blant ungdom.
I tabellene nedenfor sammenliknes resultater fra Ungdata-undersøkelser i perioden 20152021 for Kongsvinger og landet med resultater fra HKH kartleggingen som er gjennomført i
2021. Når det er færre enn 10 som har svart på et klassetrinn vises ikke resultatene grunnet
personvernhensyn.

5.2.1

RUS OG NARKOTISKE STOFFER

Bruk av rusmidler blant ungdom
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jente

Gutt
Ungdomsskole

Jente

Gutt

Videregående skole

Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset
Brukt hasj eller marihuana
Brukt andre narkotiske stoffer

5.2.1.1

Alkohol

I undersøkelsen er det tatt utgangspunkt i og forespurt elever om de har drukket så mye at
de har følt seg beruset en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene (fordelt etter
årstrinn.
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Trenden viser er at alkoholforbruket totalt sett, i hele perioden 2015-2021, har økt
suksessivt fra 9. trinn til VG3, både for Kongsvinger og landet.
HKH-kartleggingen i år viser at det var færre elever i Kongsvinger som oppga at de hadde
vært beruset i 2021 enn i 2020. Dette gjelder alle årstrinn med unntak av vg3. Det er her
grunn til å merke seg at det i 2021 har vært mye mindre sosiale sammenkomster for
ungdom grunnet den pågående koronapandemien.
Tilbakemeldinger fra gjennomført HKH-kartlegging i 2021 viser:
Et klart flertall av eleven på ungdomstrinnet i Kongsvinger, faktisk over 90 %, oppgir at de
ikke får lov å drikke alkohol av foreldre sine, mens tilsvarende tall for elever på
videregående skole er 56 %. Det er her grunn til å presisere at når det gjelder elever på
videregående så vil mange av disse være over 18 år, og har kan derfor selv rett til å
bestemme om de vil drikke.
Det er også en relativ stor andel som oppgir at de ikke vet om de får lov til å drikke alkohol
av sine foresatte, og det er her flere elever på videregående sammenlignet med
ungdomstrinnet som oppgir at de ikke vet om de for lov til å drikke av sine foresatte.
Analyser viser at det er en klar sammenheng mellom grensesetting og alkoholforbruk. De
elevene som ikke får lov å drikke alkohol av sine foreldre, drikker også mindre.
En tredjedel av elevene på ungdomstrinnet i Kongsvinger oppgir at de har sett sine foreldre
beruset en eller flere ganger, mens over halvparten av elevene på videregående oppgir det
samme.
På ungdomstrinnet i Kongsvinger er det få elever som oppgir at de kjenner til at noen av
vennene har drukket seg beruset (25 %), mens over halvparten av elevene på videregående
kjenner til dette (57 %).
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Som følge av at man vet at mange av elevene på videregående skoler i Kongsvinger har
annen bostedskommune, ble det i HKH- kartleggingen spurt om i hvilken kommune de bor
i. Resultatene viser at de som oppgir at de bor i andre kommuner enn Kongsvinger, i større
grad har vært beruset på alkohol enn elever bosatt i Kongsvinger. Mens 55 % prosent av
elevene som går på videregående og er bosatt i Kongsvinger oppgir at de har vært beruset
en eller flere ganger i løpet av siste år, er tilsvarende tall for elever bosatt i andre kommuner
66 %.
I forhold til kjønn viser resultatene fra kartleggingen at det er flere jenter enn gutter i
Kongsvinger som oppgir at de har vært beruset en eller flere ganger siste 12 måneder.

5.2.1.2 Cannabis

I nedenstående tabell vises andelen elever som oppgir at de har brukt cannabis en eller flere
ganger i løpet av de siste 12 månedene fordelt etter årstrinn.

Trenden for bruk av Cannabis er dessverre at den har økt suksessivt i hele perioden fra 2015
frem til i dag.
Forbruket av cannabis starter i 10. trinn og øker deretter frem til vg2. Forbruket i
Kongsvinger er høyere enn snittet for landet på videregående skoler i 2020.
«Vi opplever det som et problem – et økende problem…»
voksenkontakt
Resultatet fra HKH kartleggingen i 2021 viser en positiv utvikling på vg1 og vg2 der bruken
av cannabis har gått ned. Størst har reduksjonen i bruk vært på vg1 (fra 14,9 % til 7,1 %).
«Ehh.. det er ganske mye utbredt blant unge… det er fra alle aldre også.. fra veldig unge
til gamle altså.. mmm… det er mange som driver med det..»
Ungdomskontakt
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Totalt sett er det 74 elever i Kongsvinger som oppgir at de har benyttet cannabis i
2021, og av disse oppgir 41 elever at de har brukt det flere ganger.

Andre resultater fra HKH kartleggingen
På spørsmål om hvor enkelt det er å få fatt i cannabis svarer 35 % av alle elever i
Kongsvinger at de kan få tak i cannabis i løpet av to til tre dager om de ønsket det.
«Hehe.. de fleste vet hvem som selger det, og hvordan man kan få tak i det ….. »
Ungdomskontakt
Elever som oppga at de har prøvd cannabis fikk spørsmålet om hvordan de fikk tak i stoffet.
Svarende viser at det er mest vanlig å skaffe dette av jevnaldrende og venner. Hele 40 %
oppgir dette som den vanligste måten. I overkant av ti prosent oppgir at de skaffer cannabis
av en voksen person, mens det også er noen som bestiller dette på Internett (11 %).
«Dem sier jo at det ikke er noe problem å få tak i hvis de vil.. det er ungdommene
tydelige på...»
voksenkontakt

Når de først ruser seg opplyser ungdommene at det er mest vanlig å være sammen med
jevnaldrende (86 %), mens cirka en tredjedel oppgir at er sammen med eldre ungdom
(spesielt jenter). I underkant av 10 % oppgir at de er alene eller sammen med voksne.
HKH kartleggingen viser videre at det er flere gutter enn jenter som oppgir at de har brukt
cannabis. Det er noen flere gutter som ønsker å slutte eller trappe ned bruken av rusmidler
og noen flere jenter som opplever det som et press å bruke rusmidler.
Undersøkelsen viser at det er flere elever på videregående bosatt i Kongsvinger kommune
som oppgir at de har brukt cannabis (14,8 %, enn de som bor i andre kommuner (10,9 %).
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5.2.1.3 Andre narkoti ske stoffer

Tabellenunder viserandelenav eleversom oppgir at de har brukt andrenarkotiskestoffer
en eller flere gangersiste12 mnd.

Det fremkommer at bruken av andre narkotiske stoffer i 2020 var høyere for Kongsvinger
på vg2 og vg3 enn for landet, mens HKH kartleggingen viser at Kongsvingeri 2021 ikke
skiller segvesentligfra det som var gjennomsnittet for landet i 2020på alle tre årstrinn.
Totalt sett er det 37 elever i Kongsvingersom oppgir at de har benyttet andre narkotiske
stoffer en eller flere gangeri 2021, mensdet av disseer 22 eleversom oppgir at de har brukt
disse stoffene flere ganger. Siden det er så få personer som oppgir at de har brukt andre
narkotiske stoffer kan det være feilmarginer i resultatene. Små variasjoner kan gi stor
utslag.

Andre resultater fra HKH kartleggingen

De elevene som oppga at de har prøvd andre narkotiske stoffer fikk noen
oppfølgingsspørsmål.Et av dissespørsmålenegikk på hvordan de fikk tak i stoffet , og det
fremkommer her at det er mest vanlig å skaffe dette av jevnaldrende og venner. Noen
oppgir at de får tak i stoffene av voksne og noen som bestiller det på Internett. 18 %
prosent av ungdomsskoleeleveneopplyser at de kan skaffe andre narkotiske stoffer og
legemidlerpå 2-3 dager om de ønsker, menst ilsvarendetall for videregåendeeleverer 34 %.
«ingenspesielleoppmøtesteder…
må kontaktenoenpå forhånd…»
ungdomskontakt
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Når de ruser seg oppgir mange at de er sammen med jevnaldrende og noen oppgir ungdom
som er eldre. Få bruker rusmidler med voksne eller er alene.
I HKH-kartleggingen fikk de som i spørreskjemaet hadde oppgitt at de hadde brukt andre
narkotiske stoffer og medikamenter et eget sett med oppfølgingsspørsmål. Et av
spørsmålene var hvilke andre narkotiske stoffer de har benyttet. Tilbakemeldingene var
som følger:
Amfetamin
MDMA eller Ectacy
Andre syntetiske rusmidler
Kokain
Medikamenter
GHB
Heroin (opioder)

67 %
64 %
60 %
53 %
53 %
17 %
14 %

Flest oppgir å ha benyttet Amfetamin, MDMA eller Ectasy, Kokain og ulike former for
medikamenter. Det fremkommer at det er noe flere gutter som oppgir at de har brukt andre
narkotiske stoffer enn jenter, med unntak av GHB og andre syntetiske rusmidler. Det er
relativt små kjønnsmessige forskjeller på hvordan de får tak i andre rusmidler og
medikamenter.
HKH – kartleggingen - påstander rundt bruk av rusmidler
I HKH-kartleggingen ble de elevene som oppga at de har vært beruset på alkohol, brukt
cannabis eller andre narkotiske stoffer bedt om å ta stilling til ulike påstander. Her er
svarene fra ungdommene hvorvidt de er helt enig eller litt enig i påstandene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg klarer å slutte om jeg vil 88 %
Jeg kan snakke med familien om mitt forhold til rusmidler 60 %
Jeg bruker rusmidler for å kunne være sosial 30 %
Jeg bruker rusmidler for å få et avbrekk i hverdagen 29 %
Jeg ønsker å slutte eller trappe ned bruken av rusmidler 17 %
Jeg bruker rusmidler for å føle meg mindre trist 12 %
Jeg bruker rusmidler for å dempe angst 14 %
Jeg bruker rusmidler mest for at andre gjøre det 12 %
Bruken av rusmidler går ut over skolearbeidet 8 %
Jeg opplever det som et press å bruke rusmidler når jeg er sammen med andre
%
Det er vanskelig å fortelle andre at jeg ruser meg 8 %
Jeg bruker rusmidler for å få sove 6 %
Jeg bruker rusmidler for å føle meg som alle andre 5 %

8

Som svarene viser er ungdommene overbevist om at de selv klarer å slutte om de ønsker
det, og flere gir utrykk for at de ønsker å slutte eller trappe ned. Mange bruker rusmidler for
å kunne være sosiale og for å få et avbrekk i hverdagen, mens andre bruker rusmidler for å
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føle seg mindre trist, for å dempe angst og for at andre gjør det. Relativt få gir utrykk for at
bruken av rusmidler går ut over skolearbeidet og at de følger det som et press å bruke
rusmidler når de er sammen med andre.

5.3 SELVSKADING
I ungdataundersøkelsen er det et sett med spørsmål som er obligatoriske og som alle som
deltar på undersøkelsen må svare på. I tillegg til disse spørsmålene kan kommunene selv
velge ulike moduler med spørsmål som kommer i tillegg til standard- spørsmålene.
Kongsvinger kommune har valgt å se nærmere på modulen «selvskading».
Tilbakemeldinger viser at det er en tydelig kjønnsforskjell i forhold til temaet, da det er
langt flere jenter enn gutter som både selvskader seg og har forsøkt å ta sitt eget liv.
Resultatene fra HKH kartleggingen om selvskading viser at 65 % av de som har svart på
undersøkelsen, kjenner noen som har skadet seg selv med vilje. Informasjon om
selvskading har de fått gjennom ulike kilder som:
Internett/sosiale medier
Bilder internett/sosiale medier
Via skolen/skolehelsetjenesten
Andre måter

71 %
65 %
38 %
52%

«Det er jo sosiale media da, det er nok kilden det kommer mest fra.. det er jo mange
videoer på nettet som viser hvordan folk skader seg…
Ungdomskontakt
De som har lest om og/eller sett bilder av selvskading på internett/sosiale medier har blitt
spurt om å spesifiserer hvilke sosiale medier eller nettsider de har fått denne kjennskapen
fra, og tilbakemeldingene var:
Snapchat
Instagram
TikTok
Facebook
Annet

60 %
57 %
56 %
25 %
60 %

I tabellen under ser vi hvor mange som har svart at de i løpet av de siste 12 månedene har
skadet seg selv med vilje en eller flere ganger uten at de ønsket å dø. Resultater fra
Kongsvinger er sammenlignet med landet i perioden 2015 til 2021.
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Har du i løpet av de siste 12 mnd. skadet deg selv
med vilje en eller flere ganger uten at du ønsket å
dø?

30,1
23,9
21,2

20,2

17,9

16,7

2015

2018

Kongsvinger

2020

19,3

2021 HKH

Landet

Kongsvingerog landet hadde en vesentlignedgangi tilfeller i perioden2015-2018,mens
antall tilfeller etter dette har vært relativt stabilt. En hovedtendenser at tallene for
Kongsvingerligger noe over gjennomsnittet for landet alle årene, men at kommunen
nærmerseglandssnittet .
«Ja,det er flere av de jeg kjennersomhar drevet..eller drivermedselvskading…
og det er
faktisk…ehh…ganskemangefaktisk somsliter medselvskading,eller har slitt meddet..
og det er jo gansketrist da…»
Ungdomskontakt
De absolutte tallen for 2021(HKH)viserat det totalt er 160personersom har oppgitt at de
har forsøkt å skadesegfysiskmeg egen vilje de sist 12 mnd. Det fremkommer at det er
vesentligflere jenter enn gutter som selvskaderseg.

HKH.Resultaterfordelt på årstrinn og kjønn
Resultatenefra HKHkartleggingenviserat andelensom driver med selvskadinger økende
fra 8. trinn til 10. trinn. På 10. trinn oppgir 31% av de har skadetsegselven eller flere
ganger, menst allenederetter synkergradvispå videregåendetil et resultat på 10,2%.
«Dettevar rundt når jeg gikki 8. klasse.Fåren del pressfra andreda…mestnår man går
på ungdomsskolen…
mestder det foregårsånneting…forvideregåendeeleverer ikkeså
veldigfan av det…de voksersegut av det…
Ungdomskontakt
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HKH kartleggingenviserat det er relativt store kjønnsmessigeforskjeller på selvskading. Av
jentene er det 23,6% som oppgir at de har skadetsegselven eller flere gangersiste12 mnd,
menst ilsvarenderesultat for guttene er på 13,5%.
Det ble i undersøkelsenogså spurt om hvor mange som har forsøkt å ta sitt eget liv en eller
flere gangeri løpet av de siste12 månedene.

Har du i løpet av de siste 12 månedene forsøkt
å ta ditt eget liv en eller flere ganger?

12,2

8,5
6,8

7,3

6,8
5,5

2015

2018

Kongsvinger

5,5

2020

2021 HKH

Landet

Ogsåpå dette området haddeKongsvingerog landet en vesentlignedgangi perioden20152018.Hovedtendensen er også på dette temaet at Kongsvingerligger over gjennomsnittet
for landet alle årene, men at antall tilfeller etter 2018 er relativt stabilt. Undersøkelseni
2021(HKH)viser derimot en økning i antall som har forsøkt å ta sitt eget liv. I absolutte tall
er det 60 personersom oppga at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv en eller flere ganger de
siste 12 mnd. Ogsåi forhold til dette temaet fremkommer det at det er vesentligflere jenter
enn gutter som opplyserat de har forsøkt dette.

HKH.Resultaterfordelt på årstrinn og kjønn
Andelen som oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv en eller flere ganger er økendefra 8.
trinn og til 10. trinn og på 10. trinn oppgir 12,7% av eleveneat har forsøkt å ta sitt eget liv en
eller flere ganger, menst allenegår så ned til 8,1 % på vg1og til 7 % på vg3.
I forhold til kjønnsforskjellerviser undersøkelsenat det er noen flere jenter enn gutter som
oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv.
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HKH. Øvrige resultater

Av de som oppga at de har drevet med selvskading oppgir 13,3 % at de har måttet oppsøke
legevakt etter at de har skadet seg. Under dette temaet ble også de som oppgitt at de har
drevet med selvskading bedt om å ta stilling til ulike påstander. Under vises andelen som
har svart at de er litt enig og helt enig i påstandene:









Jeg har sett bilder av andre som skader seg på internett - 66,3 %
Har fått hjelp til å finne andre måter å håndtere mine vansker på en selvskading – 50 %
Jeg har aldre fortalt noen at jeg har skadet meg selv – 37 %
Jeg snakker med venner om selvskading – 34,5 %
Jeg kan snakke med familien om selvskading – 30,4 %
Andre i min familie har skadet seg med vilje – 23,9 %
Jeg har delt bilder av egne skader på internett – 9 %
Jeg har skadet meg selv med vilje når jeg har vært ruspåvirket 7,2 %

Over halvparten av de som oppgir at de har drevet med selvskading sier de har sett bilder av

andre som skader seg Internett (66,3 %), mens omtrent halvparten sier at de har fått hjelp
til finne andre måter å håndtere vansker på enn å drive med selv-skading. Det er få som
deler bilder av egne skader på internett (9 %), og det er få som oppgir at de skader seg selv i
ruspåvirket tilstand (7,2 %). Over 30 % sier de kan snakke med venner og familie om
selvskading.
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5.4 KJENNETEGN VED UNGDOM SOM BLIR INVOLVERT I RUS OG SELVSKADING
Det er under prosjektet kommet frem at ungdom med rus og selvskadingsutordringer kan
komme fra alle sosiale lag og familier. Det legges vekt på at problemene ofte er
sammensatte, og at det ofte gjenspeiles både på skole, hjemme og i fritiden, men ikke
alltid. En spesielt utsatt gruppe en elever på ungdomsskolen som ruser seg. Enkelte barn og
unge som begår selvskading og/eller ruser seg på fritiden kan gjøre det godt på skolen og
følge regler hjemme. Dette gjør det vanskelig å oppdage en skjevutvikling tidlig nok, hvis
man ikke er godt samsnakket på tvers av arenaene.

5.5 HVOR MØTES UNGDOM I KONGSVINGER
De fleste ungdommer møtes primært i sine grupperinger relatert til den aktivitet de driver
med på fritiden. For de som ikke er med i noen organiserte aktiviteter kan skateparken,
bowlingen og biblioteket være steder hvor ungdom samles. Det er også registrert, siste
året, at en del ungdommer samler seg og vandrer rundt, og bare «henger» i byen utenfor
kjøpesentre og frittliggende butikker, kun for å være sosiale.

5.6 OMFANG
Kongsvinger har hatt et «rykte» fra mange år tilbake om at det er mye rusmidler her.
Nesten alle av informantene som man har snakket med opplever ikke at utfordringene
rundt rusmiddelbruk i Kongsvinger er større enn andre steder i regionen? Som en av
informantene uttrykte det:
«Nei dette er over alt – uansett venninner jeg snakker med som bor andre steder – dette er
over alt….».
Voksenkontakt
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6 ANALYSE AV PROBLEMSTILLINGER
6.1 HVILKE UTFORDRINGER UTPEKER SEG I KONGSVINGER?



Det er på videregående skoler et høyere bruk av illegale rusmidler enn
gjennomsnittet i landet
Det er en høyere andel av selvskading, selvmordstanker og forsøk på selvmord enn
gjennomsnittet i landet

6.1.1 Hvordan opplever ungdom og voksne i Kongsvinger bruken av rusmidler
Både vokseninformanter og ungdomsinformanter opplyser at det er en del rusmiddel-bruk i
ungdomsmiljøene i Kongsvinger. Forbruket starter i ungdomsskolen, og er jevnt stigende
frem til utgangen av videregående skole. Det er noe uenighet blant informantene om
omfanget av bruken, men et flertall mener at omfanget i Kongsvinger ikke avviker noe
særlig fra andre byer.
For Kongsvinger ser vi at alkoholforbruket på videregående skole i de senere år faktisk er
lavere enn det som ble målt i 2015. Det fremkommer et tydelig skjæringspunkt mellom
utgangen av ungdomsskole og starten på videregående skole, da alkohol-forbruket øker
vesentlig.
I forhold til illegale rusmidler er det primært Hasj som er mest vanlig å bruke hos
ungdommene, men det fremkommer at det også er omløp av Marihuana, Ectacy, Kokain,
Chat og rusmidler i tablettform. Den lave tilgangen til cannabis under pandemien kan være
en forklaring både på en stagnasjon i bruk, men også hvorfor det har vært en økning i bruk
av andre illegale rusmidler.
Mange av vokseninformantene understreker at de tror og antar mye om dette, mens
ungdommene er helt tydelige på at de vet at så er tilfelle, og at «alle» vet hvem man kan
kontakte dersom man ønsker å få tak i slike rusmidler.
Informantene opplever at ungdommene man er i kontakt med, i større grad enn tidligere,
skjuler og bagatelliserer rusmiddelbruk, og det er generelt vanskelig å få opplysninger fra
ungdommene. Ungdommene i dag er godt opplyst, og legalisering av ulike type illegale
rusmidler i andre land, gjør at en del ungdom utvikler en oppfatning om at spesielt hasj ikke
er så farlig og ikke er vanedannende.
Informantene opplyser at bruk av rusmidler primært skjer i helgene, og da helst sammen
med jevnaldrende kamerater, men samtidig er det en del ungdommer som bruker ulike
typer rusmidler til selvmedisinering, både i forhold til å skjule angst og selvskading. Slik
rusbruk foregår ofte alene, og gjerne hjemme.
6.1.2

Hvor enkelt er det å få tak i og hvor omsettes illegale rusmidler?

Både gjennom spørreundersøkelsen og intervjuene fremkommer det at det er forholdsvis
enkelt å få tak i illegale rusmidler i byen. Også her fremkommer det at voksne har «liten»
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innsikt i omfanget, og om hvordan omsetning foregår på sosiale medier der mye av kjøp og
salg av rusmidler formidles. Hovedparten av kjøpene betales primært med «cash», men det
forekommer også i bytte mot varer, eller i noen tilfeller også mot seksuelle tjenester,
spesielt blant jenter.
Det er primært sosiale medier som SnapChat og TikTok som brukes som kommunikasjonskanal for å få tak i de illegale rusmidler. Ungdommene er opptatt av å bruke medier
hvor data raskt blir slettet, da de vet at politiet vil studere telefonene deres dersom de blir
plukket ut i en rutinekontroll. Det opereres ofte med egne kodespråk som for en
utenforstående kan virke som en normal samtale, men hvor det i den aktuelle settingen kan
være et tilbud/bestilling av illegale rusmidler.
Ingen av informantene var kjent med at det i Kongsvinger er spesielle faste møteplasser
hvor omsetning foregår, men at man heller må gjøre avtaler på forhånd om hvor man kan
møtes. Det fremkom at dette f.eks. kan være i skateparken, ved ungdomsskolen, ved
bussholdeplassene, ved ulike kjøpesentre eller utenfor biblioteket, det vil si allmenne steder
hvor det også oppholder seg en del andre ungdommer.
En del av de illegale rusmidlene kommer fra Oslo, særlig nå under koronaperioden, og det er
en del ungdommer som selv reiser inn til hovedstaden. Det har under intervjuene
fremkommet at man er sikre på at det finnes flere «langere» i ungdomsmiljøene i
Kongsvinger, men at flesteparten bare handler som oppdragsgivere på vegne av andre.
Mange «naive» ungdommer henter f.eks. pakker som kommer med toget for enkelte, for at
de kan bli sett og føle at de er en del av en helhet i skoletiden.
6.1.3

Hvorfor bruker man rusmidler/ når brukes rusmidlene/ med hvem?

De fleste av ungdomsinformantene, som mange selv har prøvd illegale rusmidler i forskjellig
grad, opplyser at det er nysgjerrigheten som gjør at de synes det er spennende å prøve. De
leser mye om det på nettet, hvor bra man får det/ om den gode følelsen det gir, og at hasj
egentlig ikke er noe farlig å bruke. De har stor tro på at det er de selv som kan styre dette,
og at de enkelt klarer å slutte, hvis de selv ønsker det.
Et flertall av ungdommene i Kongsvinger bruker alkohol for å ruse seg. Utfordringen med
bruk av alkohol er at ungdommene da blir mindre kritiske og sårbare, slik at de da kan bli
fristet til å prøve ut andre typer rusmidler.
Mange opplyser at de bruker rusmidler mest på fritida i festlige sammenhenger sammen
med kamerater, og at en del av hjemmefestene er uten foresatte tilstede. På disse festene
er det alltid noen som har noe «stoff», og det er enkelt å få tak i. Ofte er det også slik at man
ikke må kjøpe for å prøve første gang, da man heller blir spurt om «vil du ha en joint» eller
«vil du teste det her da».
Andre ungdommer bruker rusmidler som en form for selvmedisinering for ulike psykiske
utfordringer. Det er i datagrunnlaget registrert noe kjønnsskjevhet med tanke på bruk av
illegale rusmidler, der guttene er mer aktive enn jentene. Det er imidlertid allment kjent at
guttenes bruk er mer åpenlyst, mens jentene oftere skjuler det de holder på med.
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Forskjellen mellom kjønnene kan derfor være mindre enn statistikken viser på dette
området.
Det er i liten grad registrert bruk av rusmidler i skoletiden, både ved ungdomsskolene og i
de videregående skolene i kommunen.

6.2 HVILKE ALDERSGRUPPER ER DET MEST BEKYMRING RUNDT?
Fra undersøkelsene som er gjennomført i perioden 2015-2021 fremkommer det at den mest
kritisk perioden i ungdommenes liv, er overgangen mellom ungdomsskolen og frem til
andre klasse på videregående. Her er ungdommene nysgjerrige og spenningssøkende i en
brytning mellom ungdom og ung voksen.
Resultatene som fremkommer i denne rapporten om bruk av rusmidler omhandler kun
elever som går på skolen. Det denne rapporten ikke sier noe om er omfanget av bruken av
rusmidler blant annen ungdom og voksne i Kongsvinger.

6.3 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK
Kongsvinger kommune ligger lavere enn landssnittet for bruk av alkohol både på
ungdomsskolen og på videregående skole.
Forbruket siste år for illegale rusmidler er gått ned, men dette kan kanskje forklares med
den pågående koronasituasjonen da tilgangen til rusmidler er blitt begrenset, og at det som
følge av restriksjoner har vært færre møteplasser for ungdommene.
Trenden i forhold til selvskading er positiv, både for Kongsvinger og landet og viste en
nedgang mellom 2015 og 2018. Nedgangen var her for Kongsvinger 11,8 %. Men trenden
etter 2018 er igjen svakt økende.

6.4 HAR KOMMUNEN DE TILTAKENE SOM SKAL TIL?
6.4.1

Meningsfull fritid og møtesteder for ungdom

Kongsvinger kommune har mange ulike tiltak rettet mot ungdom, men de fleste av
tiltakene er rettet mot såkalte organisatoriske aktiviteter. Både gjennom diskusjoner i
kartleggingsgruppa og informasjon fra ungdomskontakter/voksenkontakter har det
fremkommet et ønske/behov om mer aktiviteter for de som ikke ønsker eller passer inn i
slike organisatoriske tiltak. Det savnes her «drop-inn»-tiltak som skal være mindre
organisert, der det ikke stilles krav til utførelse og hvor man skal måles og konkurrere med
andre. Kravene og konkurranseaspektet gjør at mange ungdommer ikke har lyst/ skremmes
bort fra fellesskapet slike aktiviteter skal gi. Dette kan derfor bidra til at disse faller utenfor,
og øker risikoen for at disse kommer inn i uønskede miljøer.
Som et supplement til dagens mer organiserte tilbud, bør det tilrettelegges for mer
alternative fritidstilbud som f.eks.:
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6.4.2

Sportsklubber hvor man spiller/trener for moro og sosialt samvær, og ikke for å
konkurrere. (gatefotballen var bra på dette før, men informanter opplyser at også
dette nå har blitt for konkurranseorientert)
Fysiske lokaler hvor ungdom kan møtes for gaming – (eksempelvis har Spillhuset i
Bærum kommune fått veldig gode anmeldelser fra kommunepsykologene der)
Lokaler med «drop-in» hvor man kan drive med kunst, tegning, musikk og håndverk.
Gjerne med støttepersoner til stede som kan veilede og svare på spørsmål brukerne
har.
Holdningsskapende/trygghetsskapende tiltak

Mange barn og ungdommer sliter i dag med psykisk uhelse, og i Norge behandles rundt 5
prosent av barn og ungdom i alderen 0-17 år hvert år i psykisk helsevern for barn og unge
(BUP,2016). Blant jenter i alderen 15-17 år er det det 7 prosent som får slik hjelp.
Resultatene samsvarer med det som fremkommer fra Ungdataundersøkelsen (NOVA 2017).
Resultatene fra årets HKH-undersøkelser viser dessverre at kommunen siden 2018 har hatt
en stigende trend i forhold til ungdom som opplyser at de selv skader seg, og at flere
opplyser at de har forsøkt å ta sitt eget liv. Tatt i betraktning av at landet nærmest har vært i
en tilnærmet «unntakstilstand» som følge av koronapandemien det siste året, kan dette
kanskje forklare noe av årsaken til økningen siste året.
Kommunens tilbud til barn og unge er i dag er primært innenfor tidsrommet 08:00-15:30,
men i dette tidsrommet er jo hverdagen til barn og ungdom organisert. Utfordringen er at
ungdommene har like mye behov, eller endog et større behov, for å ha noen å snakke med
og få rettledning hos på sin fritid. Dessverre er det ikke slik at alle har voksenpersoner rundt
seg som er der og følger dem opp på fritiden. Det er også slik at tilbudet til barn og ungdom
som er under 18 år og har utfordringer i forhold til psykisk helse er mangelfullt eller lite
utbygd. Tromsø kommune har vært innovative på dette området og tenkt annerledes. De
startet i 2016 opp et lavterskeltilbud for å kunne gi rask psykisk helsehjelp til barn og unge
mellom 0-18 år. Formålet med tjenesten er å sikre familier at de møter et faglig godt
tjenesteapparat, som er samordnet og preget av kontinuitet mellom kommune og
helseforetak. Tiltaket har vist et stort udekket behov, og 900 familier har benyttet seg av
tilbudet i perioden februar 2016-desember 2019. Primærårsaken til kontakt med
lavterskeltilbudet har vist seg å være depresjon og angst, traumatiske hendelser og krise i
familien.
Tilsvarende utfordringer oppleves også i Kongsvinger, og det er gjennom prosjektet uttrykt
bekymring, både fra barne- og ungdomsskolerepresentanter og fra videregående skoles
representanter, at de opplever det som vanskelig å få nødvendig hjelp til elever som sliter
med ulike former for psykisk uhelse, og at det tar for lang tid om tilbud kommer.
Folkehelseprofilen for Kongsvinger viser store utfordringer i forhold til temaene rus og
psykiske lidelser. For å kunne møte disse utfordringene blir det derfor i april 2021 fremmet
en sak til politisk behandling om etablering av en egen poliklinikk for rask psykisk
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helsehjelp. Dette vil være et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for innbyggerne
(uten henvisning), som skal bidra til at innbyggerne enkelt kan komme i kontakt med et
hjelpeapparat for råd og veiledning. Målet er at man så tidlig som mulig kan identifisere
utfordringer og problemer tidlig i et forløp, og/eller rask inngripen når problemet oppstår
eller blir avdekket.
Men barn og ungdom har en større del av døgnet som fritid, og det er derfor viktig at man
tilrettelegger for et nært samarbeid med frivilligheten, slik at man kan fange opp og hjelpe
barn og unge som har det vanskelig så tidlig som mulig. For å få dette til må man være villig
til å erkjenne problemstillingen, og tørre å bry seg og følge ting opp. Utfordringer som dette
løses ikke raskt, men sammen kan man hemme utviklingen.
6.4.3

Tverrfaglig samarbeid - er vi samordnet nok?

Det arbeides mye tverrfaglig i dag, men man ser hele tiden en utvikling blant barn og unge
som aktualiserer andre samhandlingsarenaer enn tidligere. Mange unge opplever utrygghet
og utvikler uhelse i større grad enn tidligere. Men, dette skyldes kanskje at vi stadig blir
flinkere i kartlegging og har mer fokus på enkeltindividet slik at tidligere mørketall nå blir
kjent. For å kunne løse slike utfordringene må vi i fremtiden kanskje tenke enda videre i
forhold til samhandling og sammensetning av personell både i skoler og barnehager. Dette
kan oppleves som vanskelig, og dagens lovverk vil kanskje oppleves som en utfordring, men
for å løse morgendagens utfordringer må kommunen være innovativ og gå foran for å finne
nye og annerledes løsninger.
Kartleggingsgruppen håper derfor at man kan gå inn og finne løsninger hvor samhandling
mellom sosiallærere/ miljøarbeidere, barnevernsutdannede, barneverns-pedagoger og
psykologer blir enda tettere og til beste for barnet/ungdommen.
6.4.4

Kompetanse – dialog rundt psykisk helse

Et annet tema som er diskutert i prosessen er hvordan man kan tilrettelegge tjenester som
gjør at man fanger opp signaler hos barn og unge på et tidligere tidspunkt, slik at det kan
iverksettes tiltak så tidlig som mulig, det vil si tidlig innsats i praksis. Både representanter i
kartleggingsgruppen og vokseninformanter utrykker bekymring over at man i dag i stor
grad er reaktive, og at man ikke er tidlig nok ute med tiltak. Et innspill som er kommet er for
eksempel å få inn en slags miljøarbeiderstilling allerede på grunntrinnene, som i tillegg har
en grunnutdannelse innen psykisk helse/psykososialt arbeid/barnevern/sosionom/psykolog
etc.
En slik person vil ha helt andre muligheter til å kunne fange opp tilfeller og koordinere/
etablere kontakt mellom barn og ungdom og instanser innenfor kommune og
spesialisthelsetjeneste. (BUP, ROS, Helsestasjonen, SMISO, Røde Kors m flere).
Kartleggingsgruppen er også av den oppfatning av at tiltak må iverksettes tidligere enn i
dag, og at informasjon om temaene rus og selvskading må gis allerede på barneskole. På
tilsvarende måte ser man i dag at det er behov for miljøarbeidere også på barnetrinnene.
Innenfor mange tjenesteområder kommer ansatte i kontakt med utrygge barn hver dag. Et
felles kjennetegn for mange av disse barna er at de har manglende følelses-håndtering, og
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at de trenger å snakke ut om dette. Mye av dette er «skambelagt», og mange unge vil
derfor prøve å skjule dette.
Men, å snakke med disse barna/ ungdommene om et slikt tema kan være vanskelig, og
mange ansatte kan derfor føle seg rådløse. Gjennom kontakten med RVTS som har bistått
kartleggingsgruppen i arbeidet, fremkommer det at de kan bistå kommuner på ulike vis i
forhold til slike problemstillinger. Det er også utarbeidet tilrettelagte avatarer på nettet som
viser hvordan man kan gå/bør gå frem i slike samtaler. Slike elektronisk tilrettelagte
løsninger gjør at alle ansatte har mulighet til å «tørrtrene» på situasjoner før de oppstår.
Gjennom slike øvelser vil ansatte få en større trygghet i forhold til oppgaven, og gir ulike
fagfellesskap mulighet til diskusjoner på tvers om ulike problemstillinger.
6.4.5

Informasjon/kommunikasjon

Det er også fremkommet at tiltak som allerede er iverksatt i kommunen ikke er kjent av
flere i kartleggingsgruppen. Dette synliggjør at informasjonen om at iverksatte tiltak internt
ikke i tilstrekkelig grad er kommunisert. En god tverrenhetlig samhandling fordrer en god
plan for at alle tiltak blir formidlet og kjent på tvers av kommunal-områder og til frivillige.
6.4.6

Foreldrerettede tiltak

Under gruppearbeidene er det fremkommet at det for å lykkes med forebyggende arbeid er
en forutsetning at dette skjer i nær kontakt med foreldre og foresatte for ungdommene.
Foreldre/foresatte må engasjere seg i ungdommenes aktiviteter, ha oversikt over hvem
ungdommene vanker sammen med, være til stede og hente/bringe til ulike aktiviteter og
tørre å sette grenser. Det anbefales et tettere foreldresamarbeid da mange av foreldrene
ikke kjenner godt nok til hverandre. Dette fører til at de ikke har oversikt over hvor
ungdommene er, eller hva de holder på med.
På foreldremøter ser man at en del foreldre ikke velger å møte, og i en del tilfeller er dette
foreldrepresentantene til barn som har utfordringer både på skolen og fritiden. Hvordan
skal man nå ut og komme i dialog med også disse?

7 FORSLAG TIL TILTAK/HANDLINGSPLAN
► Meningsfull fritid og møtesteder for ungdom
Planforankring

Kommuneplan

Satsningsområde
Strategisk mål

Mangfold og inkludering
I Kongsvinger har alle mulighet til å delta på aktiviteter uavhengig
av økonomi

Delmål

Sikre at alle innbyggere i alle aldre og samfunnslag gis mulighet til å
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være aktive brukere og aktører i kultur og fritidslivet
Tiltak

Ansvarlig

E-sportsenter

Kommunen/idrettslag/frivillige



Kommune/idrettslag/frivillige








Flere uorganiserte
fritidstilbud
–
bruk av KUSK sine
lokaler?
Gymsal
Kunst og håntverk
Gaming
Film
Bibliotek
Kantine

Tidsplan

Økonomi

► Holdningsskapende/trygghetsskapende tiltak
Planforankring

Kommuneplan

Satsningsområde
Strategisk mål

Livsmestring hele livet
Tidlig innsats brukes som et sentralt virkemiddel innenfor alle
tjenesteområder

Delmål

Forebygge og tidlig identifisere alle som står i fare for å falle
utenfor, og gi tett systematisk og tverrfaglig oppfølging av barn,
unge og familier med særlige utfordringer

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

Økonomi
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Vurdere å ta inn
Kommune
miljøarbeidere eller
andre fagpersoner inn i
barnehager og
grunnskoler
Vurdere innføring av
kartleggingssamtale
med helsesykepleier på
barneskole
Vurdere informasjon og
eksempler til både
elever og foresatte fra
f.eks. psykologer om
normale reaksjoner når
ulike ting inntreffer
Holdningsskapende
arbeid rundt temaet
rusmidler helt fra
barneskole

Økt
budsjettramme
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► Tverrfaglig samarbeid
Planforankring

Kommuneplan

Satsningsområde
Strategisk mål

Samarbeidsdrevet og digital kommune
Kongsvinger kommune har et omdømme som skaper stolthet, samt
fornøyde innbyggere og næringsliv

Delmål

Sikre god kvalitet på tjenestene gjennom åpent, strukturert og
systematisk kvalitetsarbeid

Tiltak

Ansvarlig








Tidsplan

Økonomi

Flere voksenKommunen
personer i bybildet
etter skoletid
Voksen tilstedeværelse i skatepark
Vurdere flere
flerfaglige ansatte i
barne-hage og skole
Enda tettere
samarbeid skole,
BUP, ROS
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► Kompetansehevende tiltak og koordinering
Planforankring

Kommuneplan

Satsningsområde Samarbeidsdrevet og digital kommune
Strategisk mål
Kongsvinger kommune er en attraktiv arbeidsplass
Delmål
Sikre høyt kompetente og myndige medarbeidere
Tiltak

Ansvarlig



Kommune



Kurs i «den
vanskelige
samtalen»
Vurdere om
frivillige kan
være med i
samarbeidsm
øter mellom
ulike parter
som jobber
med barn og
ungdom i
skoletiden

Tidsplan

Økonomi
Innenfor eksisterende ramme

► Informasjon/kommunikasjon
Planforankring

Kommuneplan

Satsningsområde
Strategisk mål
Delmål

Samarbeidsdrevet og digital kommune
Kongsvinger kommune har omdømme som skaper stolthet,
samt fornøyde innbyggere og næringsliv
Bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel

Tiltak

Ansvarlig



Kommune
Vurdere felles
informasjonspakke som
brukes både i skolen og i alle
frivillige organisasjoner

Tidsplan

Økonomi
Innenfor
eksisterende
ramme

► Foreldrerettede tiltak
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Planforankring

Kommuneplan

Satsningsområde
Strategisk mål

Livsmestring hele livet
Tidlig innsats brukes som et sentralt virkemiddel innenfor alle
tjenesteområder

Delmål

Forebygge og tidlig identifisere alle som står i fare for å falle utenfor, og gi
tett systematisk og tverrfaglig oppfølging av barn, unge og familier med
særlige utfordringer

Tiltak

Ansvarlig

Vurdere bruk av
utsett eller andre
modeller på
barneskole

Kommune

Tidsplan

Økonomi
Innenfor
eksisterende
ramme
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8

KILDER





9

Ungdataundersøkelse 2015, 2018, 2020, 2021
Spørreundersøkelse HKH Kongsvinger 2021
Intervjuer HKH Kongsvinger 2021

VEDLEGG
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BAKSIDEN

Samhandling for et bedre
Kongsvingersamfunn

KONGSVINGER KOMMUNE
Hasselveien 6, Postboks 304,1471 Kongsvinger
Telefon: 67 93 40 00 Faks: 67 93 40 01
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postmottak@lorenskog.kommune.no
www.lorenskog.kommune.no

