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Ungdata 2018 - Oppsummering 

Oppløftende 

• Gode relasjoner til foreldre og venner 

• De fleste er fornøyd med skolen  

• Lavt forbruk av rusmidler 

 

Obs 

• Høy tidsbruk på skjerm 

• Under gjennomsnittet på tilfredshet med skolen og 
lokalmiljøet 

• Ensomhet og psykiske plager (spesielt hos jentene) 

• Mobbing og trusler om vold 
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Rusforebyggende arbeid er en del av kommunens 
folkehelsearbeid 

• Starter med svangerskapsomsorg 

• Barselbesøk av jordmor til alle fødende 

• Hjemmebesøk av helsesøster til alle 1. gangs fødende 

• Alle flere gangs fødende tilbys samme konsultasjon, men 
på helsestasjonen 

• Helsestasjon 0-5 år 

- helseundersøkelser og samtaler 

• Skolehelsetjeneste barneskole 

- helsesamtale på 1. trinn, med foresatte, rus et av flere 
tema her 

- barn som pårørende til foreldre som ruser seg, gode rutiner 
innad og godt samarbeid med barnevern 
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Fortsettelse 

• Skolehelsetjeneste ungdomsskole 

- Helsesamtale på 8. trinn, rus er tema her 

- Seksualundervisning på 9. trinn, naturlig at rus også er et 
tema her 

- Skolehelsetjenesten blir regelmessig spurt av skolene om å 
si noe om aktuelle temaer, deriblant rus 

• Skolehelsetjeneste videregående skole 

- Veiledning, informasjon, psykisk helse (VIP) i samarbeid          
med skolen til 1. års elever. Her er rus et av flere temaer, 
og dette et en arena hvor det ofte stilles spørsmål fra 
elevene om rus  
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Fortsettelse 

• Individuelle konsultasjoner etter behov, også ifht. rus 
(ansatte i skolehelsetjenesten, psykolog) 

• Helsestasjon for ungdom (HUE), rus også et tema  
v/individuelle konsultasjoner her 

• Barnevern  

• Fastlege, tett samarbeid her er viktig, henvisning til ARA 

• Samarbeid/overføring til avd. rus og psykisk helse ved 18 
års alder 

 

Det viktigste rusforebyggende arbeidet skjer hjemme og på 
skolen.  
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Kompetanse 

• Sykepleiere 

• Helsesøstre 

• Psykiatrisk sykepleier 

• Psykolog 

• En ansatt i skolehelsetjenesten med kompetanse på 
hasjavvenningskurs 

• COS-P utdannede ansatte 
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Prosedyre ved bekymring for rusbruk hos barn og unge 

• En løpende dialog med foresatte, barn og ungdom er det 
viktigste utgangspunktet for et godt samarbeid 

• Like viktig er det å ha mot til å ta opp det vi undrer oss 
over, eller bekymrer oss for 

• Gjelder alle ansatte i Eidsvoll kommune som arbeider med 
barn og unge 0-18 år 

• Den som først får en bekymring har ansvar for å ta 
bekymringen på alvor og gjøre noe med bekymringen 

• For eksempel å innkalle foresatte/ungdommen til en 
samtale, samt har ansvar for videre oppfølging.  

• Den som har ansvar for oppfølging må sørge for at saken 
bringes videre når det er vurdert behov for det.  
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Tverrfaglige team 

 

• Ressursgruppe for risikoutsatte familier i svangerskap og 
småbarnsperioden 

- Fast dag en gang pr. mnd.  

- Drøfting med eller uten samtykke 

- FH, HOB, NAV, A- hus teamet 

 

• Uro i magen team 

- Siste tirsdagen i hver mnd 

- Saker meldes via barnehage, skole eller fra avd. i FH 

- Foresatte kan delta 
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Hvordan avdekke behov i tjenestetilbudet og  
hvordan få mer kunnskap 

• Folkehelseprofil 

• Dialog med barnehager og skoler, som ser barna hver dag 

• Dialog med politiet 

• Fritidsklubber, både kommunalt og private 

• Deltatt i KS- nettverk sammen med HOB og NAV   

• Brukerplankartlegging  

• Ungdataundersøkelse for ungdomstrinnet 2018 

• Ungdataundersøkelse for ungdomstrinnet 2019 

• Ungdataundersøkelse for mellomtrinnet  2019  
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Hvem begynner med rus? 

• Manglende tilhørighet 

• Få eller ingen tette relasjoner – viktig å bli sett, hørt og 
bekreftet 

• Uoppdaget psykisk sykdom – selvmedisinering 

• Eksperimentering/utforskning 
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Samarbeidspartnere 

• Barnevernvakt 

• Krisesenter 

• Politi 

• Andre kommuner 
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Oppsummering 

• Kommunen har flere rusforebyggende tiltak for barn og 
unge, både på universelt, gruppe og individnivå 

• Det samarbeides på tvers innad i kommunen, og med 
spesialisthelsetjenesten og politi 

 

• Den unge er i startfasen av rusbruk, og oppfatter rusen 
som en positiv del av livet. De negative følgene er ennå 
ikke er synlige for dem. 

• Utfordring:  

    Hvordan skal vi nå den enkelte med gode tiltak? 
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HP 2019-2022 

• Kuttmulighet på 3 x 100 % stillinger i skolehelsetjenesten, 
og 1 x 100 % stilling helsestasjon jf. finansutvalget er ikke 
tatt med i Rådmannens forslag til HP 2019-2022 

• Nytt tiltak: 1 x 100 % stilling til forsterket helsestasjon  

    6-18 år er lagt inn med halvårsvirkning 2019 
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Samarbeid mellom Eidsvoll kommune og politiet 

• Eidsvoll kommune er tildelt en primærkontaktperson fra politiet  

• Det er en kontaktperson fra Eidsvoll kommune opp mot  politiet 

• Politirådsmøter 4 ganger pr. år 

• Primærkontaktperson fra politiet deltar fast på første del av  

    KST-BU møtene  

• Info fra kommunens kontaktperson til KST ved behov 

• Overordnet samarbeidsavtale er signert 

• Egne samarbeidsavtaler mellom politi og skole, barnevern, NAV 
og rus og psykisk helse under utarbeiding 

• Tett dialog mellom politiets og kommunens kontaktperson 

• Faste møter mellom barnevern og politi 1 gang pr. mnd 

• Tett samarbeid mellom ungdomsskolene og politiet 


