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Følgende personer deltok på brukermedvirkningen Open Space:
Kjell Inge Bråtveit, Kristin Apeland, Charlotte Nielsen, Grete Larsen, Bjørn Erik Nordås,
Einar Vårvik, Veronika Brekke Jacobsen, Anne-Therese Buer, Thomas Aanerud,
Ine Nygaard Østhus, Janne Lyngstad, Siri Nærum Lundberg, Helene Johansen,
Odd Kjell Ingvaldsen, Karl Johan Kristoffersen,
Jan Olav Halvorsen, Jan Arnstein Liknes, Johan G. Fjell, Glenn Roger Mardal, Eva Iris
Eyjolfsdottir, Inger H. Jahren, Eivind Jahren, John Arve Hveding og Siri Merete Alfheim.

De representerte:
Skudenes ungdomsskole, Natteravner i Skudeneshavn, Natteravner på Åkra, Rogaland
videregående skole, Helsebanken, Mottak- og oppfølgingssenteret, HEART Karmøy,
brukerrepresentanter, politikere, Stiftelsen Åkra Blå Kors, Blå Kors Ung Åkra, Kulturhuset i
Åkrehamn og Kopervik, Møteplassen, IOGT og engasjerte Karmøybuer.

Fokusområder:
Under følger fokusområder deltakerne mener var viktige for det videre arbeidet med å
redusere rusproblemene i Karmøy kommune. Disse fokusområdene vil det arbeides
ytterligere med, og de vil igjen benyttes som innspill i rusmiddelpolitikk handlingsplan.

Tidlig intervensjon i utsatte familier
Handling fra 0-3 år
o Barnevern, jordmor, helsesøstre ect.
o Familieoppfølging
Lavt utdannede familier, barnefattigdom
o Fritidsaktiviteter som er tilgjengelige for alle
o Verdikort
o Mer opplysning i skolene om tabuet fattigdom/dårlig råd
o Mer opplysning om rus og psykisk helse
Holdningsarbeid hos familiene
o Frivillige organisasjoner i familiearbeid (komme hjem på besøk, en kopp kaffe
el.)
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Faresignaler i barneskolen
Det ble fremhevet to områder en burde ha fokus på:
Familierelatert:
o Ved fravær, samtale med foresatte
o Somatisk (legemlig; soma og psyke, legeme og sjel)
o Velge vekk fag, eks. gym.
o «Lært hjelpeløshet» i enkelte familier
Elevrelatert:
o Eleven trekker seg ut
o Endring i personlighet/atferd
o Motløse, nedstemte
o Prestasjonspress
o «Action-søkende»

Er det mulig å redusere tilgjengelighet på rusmidler i Karmøy?
Kan man redusere tilgjengelighet?
o Nei
Hva må til? Nytenkning?
Mindre etterspørsel.
Forebygge debutalder blant ungdommene
Holdningskampanjer

Er det geografiske/kulturelle forskjeller i Karmøy?
Natteravntiltak iverksettes i grupper og på steder når det er behov (ungdommene er
mindre ute, de samles hos hverandre, eller treffes på nettet).
Sentrum – ungdom søker ungdom – dette kan føre til «opphopning av problem»
enkelte steder
Flere tilbud i samarbeid med frivillige – dialog/samsnakking mellom kommune og
frivillighet er viktig for å få ungdommene ut
Ukedager aktiviteter, helg lite variert tilbud enkelte steder?
Stengningstider, tidlig stengning kan medføre «forflytning» til andre bydeler
Kanskje ikke store geografiske og kulturelle forskjeller, ungdomsmiljøene «flytter på
seg».
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Ettervern pårørende/avhengig
Frivillige som tilbyr sosialt samvær
Ha en plass etter fullført behandling og jobb/fritid
Info om ulike instanser/tilbud
Skape forståelse for situasjonen for eksempel. hull i cv
Rusfritt miljø å komme til etterpå

Hvordan hjelpe ungdom (i risiko) til å få en meningsfull hverdag?
Ungdommene er over 18 år og flyttet ut av barneverninstitusjon
og/eller fosterhjem til kommunal bolig m tilsyn av rusteam 1 eller 2
ganger pr. uken, og de sitter alene store deler av døgnet.
Fadderfamilie/støttekontakt
Finne informasjonskanaler om at dette tilbudet finnes.
Lønnet stilling i HEART Karmøy, slik at det ved behov får hjelp av folk med
kompetanse
Et hus med for eksempel 3 lønnede stillinger som kan møte ungdommene som sliter
med ensomhet, uten nettverk/familie, møtes til felles måltider, aktiviteter, turer,
samtaler m.m.
Ungdom som er isolert og alene fristes lett til rusaktivitet
Mange opplever tap av mestring, dårlig selvbilde/selvtillit, ensomhet og kan utvikle
psykisk sykdom.
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Hvordan forhindre at ungdom begynner og ruse seg?
Gode rusfrie alternativer
Foreldre som bryr seg
Forebygge tidligere – holdningsskapende arbeid
Utsette alkoholdebuten
forhindrer narkotika bruk.
Sann informasjon, ikke skremselspropaganda.
Bry seg om de som sliter psykisk.
Konsekvens førerkort/mopedførerbevis, på rulleblad
Bekymringssamtale (politiet) – varsle barnevernet.
Ansvarliggjøre foreldre med informasjon og /eller seminar.
Mestringsarenaer
selvfølelse, selvtillit.
«Generasjon prestasjon» – skaper skolen tapere?
Flere «sosiallærere»?

Er de elders økende vinforbruk noe som er problematisk i Karmøy?
Øker det totale alkoholforbruket også blant de eldre har de mindre kapasitet til å
være barnevakt. Foresatte blir engstelige for å overlate ansvaret for ungene til
besteforeldrene.
Kombinasjon medikamenter og alkohol
Utvikling av alkoholproblemer
«Kvinner og vin» erstatter kaffe med vin.
Kontinentale vaner medfører «hverdagsliggjøring» av alkohol
Alkoholavhengighet hos eldre er en utfordring for helsevesenet.
Pensjonsalder gir, god økonomi, god tid og anledning til å drikke.

Info til foreldre/unge, med riktig info, FAKTA!
Få pårørende/brukere/ i tilfriskning/behandling/friske ut på banen. La de få bruke sin
kompetanse på feltet, i eksempelvis skolene, foreldremøter m.m.
Egne møter i kommune i samarbeid med politi, barnevern o.l.
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Hvordan engasjere foreldre gjennom hele ungdomsskolen?
Utfordring:
Naive foreldre
Tillater litt alkohol
Kunnskap – hvordan gi den?
Hva kan vi gjøre ?
1. Informasjonsmøter på alle trinn
o Med forebyggende
o Info om nettmobbing
o Utsette debutalder
2. Skolens ansvar for program, for eksempel nettmobbing.
3. Alle elevene skal ha samtaler med sosial rådgiver om hvor «skoen trykker» og gi
informasjon til foresatte.
4. Skolering av skolens personal i forhold til lovverk og konsekvenser av tidlig rusdebut
relatert til forskning.
5. Sosiallærer rollen bør styrkes i forhold til elevkontakt og skolering av personell.
6. Foreldreholdning
o Samarbeid med politi, helse, skole.
o Politisk; det bør ikke være en kultur for å la ungdom under 18 år få for stort
ansvar.
LØSNING: engasjer alle skolene i et program som heter «den gode foreldrerollen – trygge
voksne, alle skoler skal delta i arbeidet med utformingen. Det skal utarbeides en felles plan
for Karmøy kommune.
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Hvordan skape en sunn ruskultur?
Politiet arbeider forebyggende, (eksempelvis med ruskontrakt, og alternative
straffereaksjoner/oppfølging i konfliktrådet).
Opplysning om tema, hvordan skape gode holdninger?
Nytenkende, ikke straff men hjelp
Fokus må først og fremst være på alkohol
Hvordan slås det ring «om de utsatte?»
Skolen bør spille en større rolle
o Foreldremøter hvor dette tas opp som tema
o Plan for dette arbeidet på skolen
Positivt med natteravntjeneste, samarbeid med 7. klasse og oppover, skaper positiv
omtale.
Flukt?
Hva med ritualer? Ellers opplevelser. Rus i trygge rammer på en positiv måte.
Hvordan oppstår behovet for rus?

Få ut informasjon / hvor henvende seg?
Bedre markedsføring av tilbud i kommunen
Bruk internett, legekontorer, helsestasjoner o.l.
Gjør det mer synlig og lett tilgjengelig.

Hvordan engasjere ungdommene fra å avstå fra rusdebuten?
Redusere fare for misbruk av andre rusgifter.
Hvordan få ungdommene til å engasjere seg? Fakta i info. – ikke skremsel, benytt
ungdommens eget språk og sette vilkår.
Natteravnene har ført til at ungdommene er borte fra gatene og i kjellerstuer
Alkohol er inngangsbilletten til rus.

Kan økt kroppsfiksering føre til bruk av anabole steroider?
Stort press fra media
Redsel for å skille seg ut
Lett tilgang på doping på nettet
Tradisjon fra småbarnsalder at alt er så «storarta og flott».
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Hva kan vi gjøre for å øke kunnskap om rus og psykisk helse i skolen?
Psykologisk førstehjelp inn i skolen.
Enkelte barnehager har fokus på dette.
Sosiallærer større stillingsprosent, alle skolene må ha 100 % stilling.
o Skape nettverk
o Oppdatere forståelsen ved bruk av forskningsresultater
Andre yrkesgrupper inn i skolen, viktig å forstå eleven i læringsprosessen.
Styrke helsesøster
Hvordan styrker en elevene SOSIALT?
Når tid snakker en om tema med elevene?
Forebyggende
o Foreldre – foreldremøter
o Elev – enkelte samtaler
o Info om konsekvenser / fakta.
Fakta formidling
o Ikke skremsel
Prosjektarbeid i klassene om tema
Gjennomgående plan i Karmøy skolene, likt/ like prosjekt for eksempel alle skolene
benytter psykologisk førstehjelp.
Karmøy skolen har felles plan for psykisk helse
o Systematisk for hele kommunen.
o Skaper også gode holdninger hos foreldrene
Mer aktive foreldremøter i Karmøy kommune
o Har vi foresatte som vil?
o Status og stolthet må bygges hos foreldre.
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