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Ungdom og rus – «er det så farlig da»?

De vil bli bedre på
å se og fange opp unge
i risiko
For å kunne se barn og unge bedre er det nødvendig med trygge og
troverdige voksne. Det må være voksne som vet hvordan en skal snakke med
ungdom om rus og har god kunnskap. Slik presenteres et interkommunalt
samarbeidsprosjekt i Nome og Bø kommuner i Midt Telemark.
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Bakgrunnen for satsingen vår er resultater
fra Ungdata- kartleggingen og et generell økt
fokus på forebyggende innsats i kommuneplanen
vår, sier assisterende rådmann i Bø Kommune,
Terje Killi. Ungdata gav oss en unik innsikt i
unges hverdagsliv. Vi er som mange andre kommuner opptatt av å gjøre noe i forhold til de unge
jentenes psykiske helse, fordi mange viser tegn
til å slite med mye press. Vi er også opptatt av å
redusere drop-outs i videregående skole og slik
forebygge ung uførhet. Videre ønsker vi å gi mer
kunnskap til både unge og voksne om farene ved
bruk av cannabis, forklarer Killi sammen med
prosjektleder Åse Sageie, ledende helsesøster
Jorunn A. Verpe og kommunalsjef for oppvekst,
Beate Darrud.

Forebygging
Bø samarbeider med nabokommunen Nome om
dette, da det er stor mobilitet blant ungdommene
i de to bygdesamfunnene. Det er tre videregående skoler i de to kommunene, og flere ungdomskoler.
De fire fagfolkene er opptatt av forebygging og

forteller at begge kommunene har gjennomført
forebyggingsprogrammene Tigris og Barn i rusfamilier i regi av KoRus -Sør.
– Tverrfaglig samarbeid er viktig og i Bø er
det etablert et felles konsultasjonsteam, forteller
Jorunn Verpe. Hit kan bekymringssaker meldes
og drøftes av og med ulike fagfolk. Familier som
er berørt, for eksempel en ungdom med foreldre,
kan også drøfte en bekymring eller vanskelig
situasjon direkte med det tverrfaglige teamet og
få veiledning.

Mer kunnskap
Åse Sageie fra Sauherad Samtun-tiltaket «Omstart» er leid inn som prosjektleder for den interkommunale satsingen. Hun er utdannet barnevernspedagog og gestaltterapeut og har lang
erfaring fra arbeid med unge rusmisbrukere.
– Jeg er opptatt av at voksne som har med
ungdom å gjøre må oppdatere kunnskapen sin
om ungdom og rusmidler, sier Sageie. Hun sier
mye kan tyde på at ungdomskulturen i Bø har
endret seg en del de siste årene.
– Vi som er voksne nå opplevde en «rånekul-
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ØNSKER MER KUNNSKAP: Beate Darrud, Jorunn Verpe, Terje Killi og Åse Sageie fra Bø i Telemark.

tur» med ganske streng sosial kontroll. Det var
greit å drikke alkohol den gangen, men uakseptabelt med narkotika. I dag er det nok annerledes
med en større sosial aksept for både alkohol og
ulike stoffer. Særlig er jeg bekymret for endringer
i holdninger til cannabis. Uavhengig av legaliseringsdebatten mener jeg at vi voksne kan altfor
lite om cannabis. Stoffene har forandret seg de
siste årene og er nå svært potente. I tillegg er det
svært enkelt å få tak i syntetisk cannabis. Vi må
oppdatere oss for å kunne snakke med ungdom
om bruk av og virkning av cannabis, sier Sageie.
Tiltaket i Midt Telemark har fått 220 000 kroner i stimuleringsmidler fra KoRus- Sør, Borgestadklinikken. J
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– Vi må
oppdatere oss
for å kunne
snakke med
ungdom om
bruk av og
virkning av
cannabis, sier
Sageie
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