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Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Helse- og omsorgsutvalget tar resultatet av ruskartleggingen til etterretning. Det forebyggende 
arbeidet videreføres og prioriteres. Resultatene tas med i arbeidet med rullering av Samordnet 
forebyggende Rus- og psykiatriplan. Det må jobbes for å etablere tiltak for å forebygge rusdebut 
for borteboende elever på videregående skolenivå.  

Saksopplysninger
I Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, rullert og vedtatt i KST 24.05, er 
det beskrevet i tiltak 4.5 e at det skal foretas en kartlegging blant ungdoms rusbruk. 
Kartleggingen ble gjennomført våren 2012 i et samarbeid med Trøndelag Forskning og 
Utvikling. Det ble gjennomført en tilsvarende kartlegging i 2007, i rapporten blir tallene fra 
2007 og 2012 sammenlignet.
Målgruppen for undersøkelsen er elever i ungdomstrinnet ved skolene i Tana, 8., 9. og 10. 
klassetrinn, ved undersøkelsestidspunktet var det 112 elever i disse klassetrinnene. Det 
foreligger svar fra 86 elever, det tilsvarer 77% av elevene i målgruppen. 
Overordnet problemstilling for undersøkelsen er: 

Hvilket omfang har bruk av ulike rusmidler blant unge i Tana, og hvordan har dette 
omfanget endret seg over tid?

I sammendraget av rapporten fremkommer følgende resultater:
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- Tobakk

Det er få som røyker tobakk på ungdomsskolene. Litt over to prosent av alle elevene røyker 
daglig. Ca fem prosent sier de røyker, men ikke daglig. 69 prosent av ungdomsskoleelevene har 
aldri røyket. Det er færre som røyker nå enn i 2007.

Omtrent fem prosent sier de bruker snus daglig, og til sammen har en av tre elever prøvd snus. I 
forhold til snusbruk er det små endringer fra 2007 og til nå i 2012.

- Alkohol

53 prosent av alle elevene har smakt alkohol en eller flere ganger. Av de som har drukket har de 
fleste debutert hjemme. 

Av alle ungdommene er det 25 prosent som sier at de har drukket så mye at de har kjent seg 
beruset. I 2007 var det nesten 40 prosent som hadde vært beruset.

Den vanligste alkoholholdige drikken blant ungdommene er øl og det var det også i 2007, 
imidlertid er andelen som har drukket øl i løpet av de siste fire ukene redusert fra 23 prosent i 
2007 til 14 prosent i 2012.

Kun tolv prosent har smakt hjemmebrent i 2012, mens det var 25 prosent i 2007.

Det er markant færre som har drukket alkohol i 2012 enn det var i 2007 og i gjennomsnitt har 
ungdommene vært beruset 1,8 ganger, mens i 2007 var snittet på 3,5 ganger

Den vanligste alkoholkilden til ungdommene er å kjøpe fra andre ungdommer. Ca 15 prosent av 
elevene som har drukket har fått alkohol fra mor eller far. 

Kun en elev har fått med alkohol på fest av foreldrene. 

Halvparten av alle tiendeklassingene i undersøkelsen har fått smakt alkohol hjemme. 

- Narkotika og ulovlige stoffer

2,4 prosent av elevene i undersøkelsen sier de har prøvd hasj/marihuana, og like mange har 
prøvd beroligende midler og sniffing. Dette er et relativt lavt tall sammenlignet med andre 
kommuner. Ingen elever i 8. eller 9. klassetrinn har prøvd noen av de opplistede narkotiske 
stoffene. 

Ungdommene har restriktive holdninger knyttet til bruk og legalisering av hasj. I 2007 var det 
tolv prosent som hadde lyst til å prøve hasj, nå i 2012 er denne andelen redusert til under fem 
prosent. Det samme ser en i forhold til legalisering også. I 2007 ønsket nesten 17 prosent at hasj 
skulle legaliseres, mens det nå i 2012 kun er 3,6 prosent som svarer bekreftende på denne 
påstanden.

Ingen elever har prøvd anabole steroider, efedrin eller selvbruningssprøyter (barbiedop).
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Vurdering

Det kan fastslås på bakgrunn av kartleggingen at rusbruken blant ungdomsskoleelever i Tana er 
moderat og betydelig redusert siden 2007. Ungdommen har restriktive holdninger til bruk og 
legalisering av hasj. Seniorrådgiver Gunnar Nossum ved Trøndelag Forskning og Utvikling sier 
i nyhetsartikkel Mindre bruk av rusmidler i Tana kommune
http://www.tfou.no/default.asp?id=1398:  

Sammenlignet med andre kommuner er rusbruken blant 13 til 16-åringene i Tana 
kommune liten.

Selv om tallene fra Tana er positive er det likevel grunn til fortsatt å ha fullt trykk på det 
forebyggende arbeidet som gjøres av foreldre, barnehager, skoler, kulturskolen, de forskjellige 
tjenesteområdene og frivillige organisasjoner. Vi vet at det brukes rusmidler blant eldre ungdom 
i Tana. Det kan synes som mange av de som bruker rusmidler har kommet i kontakt med dette 
som borteboende elever i videregående skoler. Det må settes inn tiltak for å forebygge 
rusproblemer blant elever på videregående skoler. Dette tas inn som nye tiltak i forbindelse med 
rullering av Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan.
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FORORD

Trøndelag Forskning og utvikling har på oppdrag fra Tana kommune gjennom-

ført en kartlegging av bruken av tobakk, alkohol og narkotika blant alle som er
elever på ungdomsskoletrinnet i Tana kommune. Trøndelag Forskning og

Utvikling gjennomført en spørreundersøkelse blant 112 elever. Vi har også

enkelte sammenlikninger med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i

2007.

Ungdomsskoleårene er en periode i de unges liv hvor det er store endringer i

forhold til deres rusbruk, noe det er viktig å ha i mente i tolkningen av

resultatene.

Vi vil takke Tana kommune for oppdraget.

Steinkjer, august 2012

Gunnar Nossum

prosjektleder
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vii

SAMMENDRAG

Tana kommune ønsket å gjennomføre en kartlegging av omfanget av rusbruk

blant ungdommer i 8., 9. og 10. klassetrinn. På oppdrag av Tana kommune har

Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført en spørreundersøkelse som
blant elever i ungdomsskoletrinnene og samlet resultatene fra disse i denne

rapporten.

Undersøkelsen belyser omfanget av bruken av ulike rusmidler blant

skoleelevene. Da undersøkelsen ble gjennomført, var det 112 elever i disse

klassetrinnene. Vi har svar fra 86 elever, altså fra 77 prosent av elevene i de

aktuelle klassetrinnene i kommunen.

Tobakk

Det er få som røyker tobakk i disse klassetrinnene. Litt over to prosent av alle
elevene røyker daglig. Ca. fem prosent sier de røyker, men ikke daglig. 69

prosent av ungdomsskoleelevene har aldri røyket. Det er færre som røyker nå

enn i 2007.

Omtrent fem prosent sier de bruker snus daglig, og til sammen har en av tre

elever prøvd snus. 1 forhold til snusbruk er det små endringer fra 2007 og til nå

i 2012.

Alkohol

53 prosent av alle elevene har smakt alkohol en eller flere ganger. Av de som
har drukket har de fleste debutert hjemme.

Av alle ungdommene er det 25 prosent som sier at de har drukket så mye at de

har kjent seg beruset. 12007 var det nesten 40 prosent som hadde vært beruset.

Den vanligste alkoholholdige drikken blant ungdommene er øl og det var det
også i 2007. Imidlertid er andelen som har drukket øl i løpet av de siste flre
ukene redusert fra 23 prosent i 2007 til 14 prosent i 2012.

Kun tolv prosent har smakt hjemmebrent i 2012, mens det var 25 prosent i
2007.

Det er markant færre som har drukket alkohol i 2012 enn det var i 2007 og i

gjennomsnitt har ungdommene vært beruset 1,8 ganger, mens i 2007 var snittet

på 3,5 ganger.

Den vanligste alkoholkilden til ungdommene er å kjøpe fra andre ungdommer.

Ca. 15 prosent av elevene som har drukket har fått alkohol fra mor eller far.
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Kun en elev har fått med alkohol på fest av foreldrene.

Halvparten av alle tiendeklassingene i undersøkelsen har fått smakt alkohol

hjemme.

Narkotika og ulovlige stoffer

2,4 prosent av elevene i undersøkelsen sier de har prøvd hasj/marihuana, og like

mange har prøvd beroligende midler og sniffing. Dette er et relativt lavt tall

sammenlignet med andre kommuner. Ingen elever i 8. eller 9. klassetrinn har

prøvde noen av de opplistede narkotiske stoffene.

Ungdommene har restriktive holdninger knyttet til bruk og legalisering av hasj.

I 2007 var det tolv prosent som hadde lyst til å prøve hasj, nå i 2012 er denne

andelen redusert til under fem prosent. Det samme ser en i forhold til

legalisering også. I 2007 ønsket nesten 17 prosent at hasj skulle legaliseres,
mens det nå i 2012 kun er 3,6 prosent som svarer bekreftende på denne

påstanden.

Ingen elever har prøvd anabole steroider, efedrin eller selvbruningssprøyter

(barbiedop).
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I. Innledning

1.1 Bakgrunn for undersøkelsen
Tana kommune ønsket å gjennomføre en kartlegging av omfanget av rusbruk

blant elevene på ungdomsskoletrinnet i kommunen.

Undersøkelse er en populasjonsundersøkelse. De vil si at samtlige personer i

den aktuelle alderen er med i undersøkelsesutvalget. Ettersom samtlige personer
i den aktuelle gruppen har fått mulighet til å svare reduseres eventuelle utvalgs-

feil.

Enkelte av tallene er sammenlignet med undersøkelse som ble gjort i 2007.

Spørreskjemaet som ble benyttet er utviklet av Trøndelag Forskning og
Utvikling as (TFoU) med bakgrunn i flere tidligere undersøkelser som TFoU
har gjennomført. Flere av spørsmålene har vi hentet fra SIRUS sine årlige
undersøkelser, men spørsmålsformuleringene har blitt endret noe over tid.

Undersøkelsen belyser følgende overordnet problemstilling:

Hvilket omfang har bruk av ulike rusmidler blant unge i Tana, og
hvordan har dette omfanget endret seg over tid?

1.2 Utvalget
Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tana kommune hadde i utgangspunktet

mulighet til å delta i undersøkelsen. I Tana kommune er det totalt seks skoler

som har elever på ungdomsskoletrinnet.

Når undersøkelsen ble gjennomført, var det 112 elever i disse klassetrinnene i

Tana. Vi har svar fra 86 elever, altså fra 77 prosent av elevene i de aktuelle

klassetrinnene i kommunen.
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Tabell 1.1: Svarprosent fordelt på skole•

• •




Seida skole 38 46 83 %

Austertana oppvekstsenter 5 5 100 %

Boftsa oppvekstsenter 13 17 76 %

Deanu sameskole 19 22 86 %

Sirma oppvekstsenter 4 6 67 %

Tana Montessoriskole 7 16 44 %

Total 86 112 77 %

Svarprosenten på 77 prosent betraktes som bra.

1.3 Undersøkelsestidspunktet
Undersøkelsen ble gjennomført fra 3. mai og fram til 15. mai 2012. Det er en
fordel at undersøkelsen gjennomføres samtidig i alle klassene, slik at en unngår

at elevene diskuterer hva de har svart. Det kan være noen som skal "tøffe" seg
for de andre og det kan påvirke svarene til de andre.

1.4 Spørreskjema
Spørreskjemaet (vedlegg 1) har sin opprinnelse fra landsomfattende under-

søkelser som gjennomføres årlig av Statens institutt for rusmiddelforskning

(SIRUS). Etter hvert som vi har gjennomført mange slike undersøkelser, har

mange av spørsmålene blitt endret. En del spørsmål har vist seg uegnede og
dermed blitt flernet, mens nye er føyd til.

I spørreskjemaet ble det innhentet informasjon om følgende tema:

Bakgrunnsvariabler (kjønn, alder, klassetrinn)

Bruk av alkohol (frekvens, debutalder, venners bruk, hjemmebrent,
problemer i forbindelse med bruk mv.)

Narkotiske stoffer (tilbud og bruk av ulike stoffer, holdning til hasj,
problemer i forhold til bruk mv.)

Generell tilfredshet og "holdningsspørsmål"

Andre spørsmål
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1.5 Databehandling
Elevene besvartespørsmåleneved å gå inn på nettsidenetil Questback.Der
haddevi på forhånddefinertspørsmåleneog svaralternativene.Når alle hadde
gjennomførtundersøkelsenble svarenelastetned som en SPSS-filog analysert
ved hjelpav statistikkprogrammetSPSS.
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2. Resultater
Vi skal her gjennomgå svarfordelingen fra undersøkelsen gjennomført i 2012
fordelt på hvert klassetrinn. Vi har kommentert de viktigste resultatene som
fremgår av hver tabell.

De fleste tabellene er laget likedan som den under. Da står spørsmålet, eller en
kortversjon av det, i øverste venstre celle og svaralternativene er listet opp
under. Alle tallene i tabellen er prosenttall og N-en i bunn er antallet personer
som har besvart dette spørsmålet. N-en kan variere litt fra ett spørsmål til neste,
men ettersom vi har bestemt at de fleste spørsmålene skulle være obligatorisk er
det i de fleste tilfeller samme antall. 1 kolonnene vises svarfordelingen (i
prosent) i de ulike klassetrinnene samt totalt for alle.

2.1 Tobakk
Tabell 2. I : Rayking fordelt på klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse




Nei, jeg har aldri røykt 71,4 80,0 54,2 69,0




Nei, jeg har aldri røykt daglig
og sluttet helt nå

22,9 12,0 20,8 19,0




Ja, jeg har røykt daglig men
sluttet helt nå

2,9




12,5 4,8




Ja, jeg røyker men ikke daglig 2,9 8,0 4,2 4,8




Ja, jeg røyker daglig




8,3 2,4




% 100,0 100,0 100,0 100,0
Totalt






N 35 25 24 84

Tabellen over viser at det kun er i 10. klasse at noen røyker daglig, det er kun to
personer som røyker daglig i denne gruppen og det utgjør åtte prosent av 10.
klassingene. En ser også at nesten 70 prosent av ungdomsskoleelevene aldri har
røkt.
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Tabell 2.2: Røyking fordelt på årstall

2007 2012




Nei, jeg har aldri røykt 65,7 69,0




Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå 16,7 19,0




Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 4,9 4,8




Ja, jeg røyker men ikke daglig 6,9 4,8




Ja, jeg røyker daglig 5,9 2,4

Totalt




100,0 100,0




102 84

Tabellen over viser at det er markant færre som røyker nå enn i 2007, andelen
som oppgir at de røyker daglig er redusert fra om lag seks prosent i 2007 til to
prosent i 2012. Andelen som aldri hadde smakt røyk i 2007 var på 66 prosent,
mens den nå er på 69 prosent.

Tabell 2.3: Bruker du snus




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Nei, jeg har aldri brukt snus 71,4 72,0 54,2 66,7




Ja, jeg har brukt snus men
bare enkelte ganger

22,9 12,0 12,5 16,7




Ja, jeg bruker snus daglig 2,9 4,0 8,3 4,8




Ja, jeg har brukt snus tidligere
men har sluttet nå

2,9 12,0 25,0 11,9




100,0 100,0 100,0 100,0
Totalt







35 25 24 84

Tabellen over viser at det er dobbelt så mange som daglig bruker snus som
røyker daglig.
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Tabell 2.4: Snusbruk fordelt på årstall

Totalt

Nei, jeg har aldri brukt snus

Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger

Ja, jeg bruker snus daglig

Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå

	

2007 2012

	

65,7 66,7

	

28,4 16,7

	

3,9 4,8

	

2,0 11,9

	

100,0 100,0

	

102 84

Mens røyking har en nedadgående trend virker tallene våre til å indikere det
motsatte for snus. Litt større andel bruker nå snus daglig enn i 2007, samt at
flere har prøvd snus.

2.2 Alkohol
1 denne kartleggingen er det en del spørsmål knyttet til alkohol. Det gjelder
f.eks. forhold som går på bruk, tilgang og beruselse.

2.2.1 Debutsted for alkohol

Vi stilte spørsmål om hvor elevene var første gang de drakk alkohol.
Svaralternativene var at de: aldri hadde drukket alkohol, de var hjemme, på
offentlig fest, privat fest, offentlig sted eller annet sted. Vi ser at totalt har 47
prosent svart at de aldri har drukket alkohol. 18. og 9. klassetrinn er det over 50
prosent som ikke har smakt alkohol mot at det kun er 21 prosent i 10.
klassetrinn. Vi ser at flest har smakt alkohol hjemme første gang de drakk.

Tabell 2.5: Debutsted fordelt på klassetrinn

I - II II

8. klasse 9. klasse 10. klasse

;




Har ALDRI drukket alkohol 52,8 64,0 20,8 47,1




Hjemme 19,4 12,0 29,2 20,0




Privat fest 11,1 16,0 25,0 16,5




Offentlig sted 2,8 0,0 0,0 1,2




Annet 13,9 8,0 25,0 15,3

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 36 25 24 85
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2.2.2 Beruselse

Tabell 2.6: Beruselse fordelt på klassetrinn




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Har IKKE kjent seg beruset 83,3 84,0 54,2 75,3




Har kjent seg beruset 16,7 16,0 45,8 24,7

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 36 25 24 85

Tabellen over viser at tre av fire ungdomsskoleelever ikke har kjent seg beruset.
I 10. klasse er det nesten halvparten som har kjent seg beruset, mens det i 8. og
9. klassetrinn er kun 16 prosent.

Tabell 2. 7: Beruselse fordelt på årstall

Har IKKE kjent seg beruset

Har kjent seg beruset

Totalt

	

2007 2012

	

61,8 75,3

	

38,2 24,7

	

100,0 100,0

	

102 85

Andelen som har vært beruset er markant lavere i 2012 enn den var i 2007.

2.2.3 Drukket alkohol i løpet av de siste fire ukene

Vi har spurt elevene om hvilke typer alkohol de har drukket de fire siste ukene.
I tabellen under har vi summert antall typer alkohol.

Tabell 2.8: Alkohol brukt de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn

• • ' '
8. klasse 9. klasse 10. klasse

.

Ikke drukket alkohol 77,8 84,0 62,5 75,3

Drukket en type alkohol 11,1 16,0 25,0 16,5

Drukket flere typer alkohol 11,1




12,5 8,2

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

N 36 25 24 85

Vi ser at 75 prosent ikke har drukket i løpet av de siste fire ukene. 16 prosent
har drukket en type alkohol, mens åtte prosent har drukket flere enn en type
alkohol.
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Tabell 2.9: Typer alkohol drukket de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn

•

-
8. klasse 9. klasse 10. klasse




Har drukket cider 16,7 4,0 8,3 10,6

Har drukket rusbrus 8,3




12,5 7,1

Har drukket øl 16,7 8,0 16,7 14,1

Har drukket vin 11,1




16,7 9,4

Har drukket brennevin 2,8 12,0 25,0 11,8

I tabellen over ser en at det er øl som er den alkoholtypen som flest oppgir å ha
drukket i løpet av de siste fire ukene, med 14 prosent. Mellom 10 og 12 prosent
har drukket alkoholdig cider og brennevin, mens det er litt færre som har
drukket vin og rusbrus.

	

Tabell 2.10: Typer alkohol drukket de siste 4 ukene fordelt på årstall

•

2007 2012

Har drukket cider 14,0 10,6

Har drukket rusbrus 15,0 7,1

Har drukket øl 23,0 14,1

Har drukket vin 9,0 9,4

Har drukket brennevin 18,2 11,8

Også i 2007 var det øl som var alkoholtypen som mest populært, men da var det
nesten en av fire ungdomsskoleelever som hadde drukket øl mens det nå kun er
14 prosent. Det er i dag færre som har drukket alle alkoholtypene, unntatt vin,
enn i 2007. Spesielt rusbrus er mye mindre populært nå enn i 2007.
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2.2.4 Hjemmebrent

1 kartleggingen er det spurt etter om ungdommene noen gang har drukket

hjemmebrent.

Tabell 2.11: Hjemmebrentdrikking fordelt på klassetrinn




•

- 8. klasse 9. klasse 10. klasse




Nei, aldri 94,3 84,0 83,3 88,1




Ja, men bare smakt en slurk
eller to

2,9 8,0 8,3 6,0




Ja, har drukket hjemmebrent 2,9 8,0 8,3 6,0

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84

Tabellen over viser at hjemmebrent ikke er spesielt mye brukt blant

ungdommene. Totalt er det seks prosent som har drukket hjemmebrent mer enn

en slurk eller to. Nærmere ni av ti ungdommer har aldri smakt hjemmebrent.

Tabell 2.12: Hjemmebrentdrikking fordelt på årstall

Totalt

•

Nei, aldri

Ja, men bare smakt en slurk eller to

Ja, har drukket hjemmebrent

	

2007 2012

	

75,5 88,1

	

9,8 6,0

	

14,7 6,0

	

100,0 100,0

	

102 84

Mens det i 2007 var en av fire som hadde smakt hjemmebrent, er denne andelen

nå på om lag en av ti.
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2.2.5 Antall ganger full

I kartleggingen er det spurt etter hvor mange ganger ungdommene har drukket
så mye at de har vært beruset. Svaralternativene på dette spørsmålet var: Aldri,
1-5 ganger, 6-10 ganger, 11-20 ganger, 21-40 ganger og Over 40 ganger. Vi har
da valgt å bruke det minste antallet (0, 1, 6 osv.) når vi skulle beregne
gjennomsnittet slik at vi ikke overestimerer gjennomsnittet.

Tabell 2.13: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på klassetrinn




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Gj.snitt 2,4 ,4 2,5 1,8

(N) (36) (25) (24) (85)

Tabellen over viser at ungdommene i gjennomsnitt har vært beruset 1,8 ganger.
Det som er litt uventet er at gjennomsnittet i 8. klassetrinn er omtrent det
samme som i 10. klassetrinn. Når vi ser på alle besvarelsene er det to 8.
klassinger som oppgir at de har vært beruset over 40 ganger og dette gir et stort
utslag på gjennomsnittet. Dersom vi hadde sett bort fra disse to besvarelsene
ville gjennomsnittet blitt på ca 0,1. Det «normale» er at gjennomsnittet i 8.
klassetrinn ligger på samme nivå eller lavere enn i 9. klassetrinn.
Gjennomsnittet i 9. klassetrinn er på 0,4 ganger og det er relativt normalt.

Tabell 2.14: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på årstall




2007 2012

Gj.snitt 3,5 1,8

(N) (102) (85)

Kartleggingen viser at det er en markant nedgang i antall ganger ungdommene
har vært beruset fra 2007 til 2012. I 2007 hadde ungdommene i gjennomsnitt
vært full 3,5 ganger. Dersom de to 8. klassingene som hadde «unormale» svar
var blitt fjernet ville gjennomsnitt blitt under en.
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2.2.6 Anskaffelse av alkohol

På spørsmålet om hvor man vanligvis skaffer seg alkohol er det kun de som har
svart at de har skaffet seg alkohol som er med i svarene under. Totalantallet er
dermed på 27, det fører til at en person sine svar vil gi store prosentverdier..

Den vanligste alkoholkilden er å få eller kjøpe fra andre ungdommer. Ca. 15
prosent har fått fra mor eller far. Det er de yngste elevene som i størst grad tar
hjemme uten lov.

Tabell 2.15: Vanligste alkoholkilde fordelt på klassetrinn og år

•
8. klasse 9. klasse 10. klasse




Fått eller kjøpt av andre
ungdommer

27,3 40,0 63,6 44,4




Tatt hjemme uten lov 36,4 40,0 18,2 29,6




Fått av mor 18,2




7,4




Fått av far 18,2




7,4




Fått/kjøpt av søsken




20,0 18,2 11,1

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




11 5 11 27

Svaralternativene på dette spørsmålet er litt endret fra 2007 til nå. 12007 var det
ett svaralternativ «Fått fra mor, far eller søsken», i 2012 er dette splittet opp i tre
svaralternativ. Dette fører til at svarene ikke er direkte sammenlignbar.

Tabell 2.16: Vanligste alkoholkilde fordelt på årstall og år

•

2007 2012




Fått eller kjøpt av andre ungdommer 60,0 44,4




Fått av mor, far eller søsken





Fått av mor




7,4




2,9




7,4




Fått av far




Fått/kjøpt av søsken




11,1




Tatt hjemme uten lov 22,9 29,6




Kjøpt av andre voksne 8,6 0,0




Kjøper selv 5,7 0,0

Totalt




100,0 100,0




35 27

Tabellen over viser at det fortsatt er andre ungdommer som er den viktigste
kilde for å skaffe seg alkohol, selv om andelen er litt lavere nå enn i 2007.
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2.2.7 Drikking blant venner

Av tabellen under ser vi at elevene mener at venner drikker mer enn de burde i
større grad jo eldre de blir.

Tabell 2.17: Drikking blant venner/bekjente fordelt på klassetrinn




11 • 11

8. klasse 9. klasse 10. klasse




Ja, nokså mange




8,3 37,5 13,6




Ja, men bare noen få 27,3 45,8 33,3 34,6




Nei, ingen som jeg vet om 72,7 45,8 29,2 51,9

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




33 24 24 81

I 10. klassetrinn er det hele 9 av 24 (37,5 prosent) som mener at nokså mange
av vennene drikker mer enn de burde. Samlet sett blant ungdommene er det om
lag halvparten som mener at noen venner drikker mer enn de burde.

Tabell 2.18: Drikking blant venner/bekjente fordelt på årstall

 

Totalt

Ja, nesten alle

Ja, nokså mange

Ja, men bare noen få

Nei, ingen som jeg vet om

	

2007 2012

4,9

	

11,8 13,6

	

41,2 34,6

	

42,2 51,9

	

100,0 100,0

	

102 81

I 2007 var det til sammen 60 prosent som mente at enkelte (eller mange) av
vennene drakk mer enn de burde, denne andelen er nå redusert og nå mener
halvparten det. I 2007 var det rundt fem prosent som mente at alle vennene
drakk mer enn de burde, i 2012 er det ingen som mener det.
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2.2.8 Fått alkohol for å ha med på fest

Vi spurte elevene om de hadde fått alkohol hjemme av foreldrene for å for å ha
med på fest.

Tabell 2.19: Fått med alkohol på fest fordelt på klassetrinn




• •

Ja, flere enn tre ganger

8. klasse 9. klasse 10. klasse

4,2 1,2




Nei, aldri 100,0 100,0 95,8 98,8

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84

Totalt har en prosent av alle elevene i undersøkelsen fått med alkohol en eller
flere ganger fra foreldrene for å ha med på fest. Det gjelder en elev i 10. klasse
som har fått med flere enn tre ganger.

I 2007 var det nesten fem prosent (fire elever) som en eller flere ganger hadde
fått med alkohol på fest.

2.2.9 Fått alkohol hjemme

Tabellen under viser om elevene har fått alkohol for å drikke hjemme. Vi ser at
totalt har ca 37 prosent av elevene fått smake alkohol hjemme. Halvparten av
tiendeklassingene har fått smake alkohol hjemme en eller flere ganger.

Tabell 2.20: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på klassetrinn




. .

8. klasse 9. klasse 10. klasse

.




Ja, flere enn tre ganger 2,9 8,0 4,2 4,8




Ja, to eller tre ganger 2,9 4,0 25,0 9,5




Ja, en gang 8,6 12,0 20,8 13,1




Nei, aldri 85,7 76,0 50,0 72,6

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84

Andelen som hadde fått smakt alkohol hjemme var i 2007 omtrent på samme
nivå som i 2012.
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2.2.10 Foreldrereaksjon på fyll

Vi stilte spørsmålet "Hvis du drakk deg full (beruset) på en fest og

foreldrene/foresatte dine fikk vite det, hva tror du de ville synes om det?"

Svært få tror at foreldrene mener det er greit å komme hjem beruset.

Tabell 2.21: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på klassetrinn




•

8. klasse 9. klasse 10. klasse




De ville mislikt det meget
sterkt

74,3 68,0 54,2 66,7




De ville mislikt det 17,1 24,0 29,2 22,6




De ville trolig mislikt det 8,6 4,0 8,3 7,1




De ville ikke bry seg særlig om
det




4,0




1,2




De ville synes det var i orden




8,3 2,4

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84

I tabellen over ser en at to av tre ungdommer mener at foreldrene vil mislike det

meget sterkt dersom de ble beruset og foreldrene fikk vite om det. Denne

andelen reduseres litt ettersom elevene blir eldre, men også i 10. klassetrinn er

over halvparten som tror at foreldrene vil mislike det meget sterkt. I 2007 var

det også to av tre som ville mislikt det meget sterkt.
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2.2.11 Alder for å få lov til å drikke

Vi spurte om når elevene fikk lov, eller tror de får lov, til å drikke alkohol for

foreldrene. Svaralternativene er endret litt på dette spørsmålet og vi kan derfor

ikke sammenligne med 2007.

	

Tabell 2.22: Alder for ungdommene får lov til å drikke fordell på klassetrinn

: • 8. klasse 9. klasse 10. klasse




Jeg var/må være 14-15 år 0,0 0,0 12,5 3,6




Jeg var/må være 16-17 år 14,3 16,0 8,3 13,1




Jeg må være 18-19 år 57,1 28,0 58,3 48,8




Jeg må være eldre enn 20 år 5,7 4,0 0,0 3,6




Jeg får aldri lov 8,6 20,0 0,0 9,5




Vet ikke 14,3 32,0 20,8 21,4

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84

I tabellen over ser en at ca 13 % oppgir at de tror de må være 16-17 år gammel

og nesten 50 prosent tror de må være 18-19 år. Totalt sett er det over 60 prosent

som mener at de minst må være 18 år før de får lov til å drikke alkohol. En
relativt stor andel på 21 prosent oppgir at de ikke vet når de får lov til å drikke,

denne andelen er stor i alle klassetrinnene.
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3. Narkotika
Denne undersøkelsen er blant ungdomsskoleelever. Respondentene er altså 13-
16 år, og i de fleste kommuner er det bare noen få, ofte under en prosent, som

har brukt de ulike narkotiske stoffene.

For å kunne vurdere validiteten til slike undersøkelser er det viktig å drøfte evt.

over- eller underrapportering. Underrapportering er velkjent når det gjelder

selvrapporterende data om rusmidlerl. Årsakene til dette kan være at de ønsker
å fremstå som litt bedre enn de egentlig er eller at de er redd for konsekvensene

dersom det ble kjent at de brukte ulovlige rusmidler. Imidlertid kan en ha

mistanke om at overrapportering er minst like omfattende. Pape og Storvoll

(2006) har i en artikkel i Nordisk alkohol- og narkotikatidskrift med tittelen

"Tenåringers bruk av rusmidler som ikke finnes" drøftet dette. I deres studie

opereres det med et oppdiktet stoff og da er det rundt 0,5 prosent av

respondentene som bekrefter at de har brukt dette oppdiktete stoffet. Videre er

det litt over to prosent som hevder å ha blitt tilbudt dette oppdiktete stoffet.

Pape og Storvoll har sett spesielt på disse og mener at overrapportering kan
være et større problem enn underrapportering. Dette gjelder spesielt når det er

snakk om stoffer som har en svært liten forekomst. I vårt tilfelle gjelder det

nesten alle de narkotiske stoffene, noen som gjør at omfanget blant

ungdommene i denne aldersgruppen mest sannsynlig er mindre enn det de selv

oppgir.

3.1 Bruk av narkotika
Tabellen under viser svarfordelingen på oppgitt bruk av narkotiske stoffer blant
alle elevene.

Tabell 3.1: Brukt narkotika fordelt på klassetrinn

.




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Nei 100,0 100,0 83,3 95,3




Ja




16,7 4,7

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 36 25 24 85

Tabellen over viser at kun er fire elever (16,7 prosent) på 10. klassetrinn som

oppgir at de har brukt ett eller flere narkotiske stoff.

1 Pape og Storvoll henviser i en artikkel i Nordisk alkohol- og narkotikatidskrift til bl.a. Sloan et al.
2004.
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Tabell 3.2: Brukt narkotika fordelt på årstall

	

2007 2012

Nei 94,1 95,3
Ja 5,9 4,7

Totalt 100,0 100,0

	

102 85

Mens det i 2007 var ca seks prosent som oppga at de hadde brukt ett eller flere
narkotiske stoff er denne andelen nå redusert til under fem prosent.

Tabell 3.3: Andelen som har brukt de ulike typene narkotika

•

- 8. klasse 9. klasse 10. klasse




Brukt marihuana/hasj 0,0 0,0 8,3 2,4
Brukt amfetaminel.1 0,0 0,0 4,2 1,2
Brukt heroinel.l. 0,0 0,0 0,0 0,0
Brukt ecstasy 0,0 0,0 0,0 0,0
Brukt narko.med sprøyte 0,0 0,0 0,0 0,0
Brukt beroligendemidler 0,0 0,0 8,3 2,4
Brukt løsmidlerel.l. til sniffing 2,9 0,0 4,2 2,4
Brukt kokain 0,0 0,0 0,0 0,0
Brukt andreulovligestoffer, f.eks GHB 0,0 0,0 0,0 0,0

Det er marihuana/hasj som er det mest brukte narkotiske stoffet. Totalt har 2,4
prosent av alle elevene har oppgitt at de har brukt det. Det er kun i 10.
klassetrinn at noen oppgir at de har brukt narkotika. 1 Tana er det totalt 24
elever i 10. klassetrinn som har besvart undersøkelsen, dermed vil hver person
utgjøre 4,2 prosent av elevene. Det er to elever som oppgir at de har brukt hasj
og beroligende midler, mens det er en som svart at vedkommende har brukt
amfetam in.

Tabell 3.4: Andelen som har brukt de ulike typene narkotika fordelt på år

2007 2012
Brukt hasj 3,9 2,4
Brukt amfetamin 2,0 1,2
Brukt heroinel.l. 2,9 0,0
Bruktecstasy 2,0 0,0
Brukt narko.med sprøyte 2,9 0,0
Brukt beroligendemidler 4,9 2,4
Brukt løsmidlerel.l. til sniffing 6,9 2,4
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Tabellen over viser at det er en gjennomgående trend at færre har brukt
narkotika og at det er færre stoff som er brukt nå enn i 2007. I 2007 ble det ikke
spurt etter kokain og GHB og er derfor ikke med i tabellen.

3.2 Tilbudt narkotika
I spørreskjemaet ble ungdommene også spurt om de var blitt tilbudt narkotika.

Tabell 3.5: Tilbudt narkotika fordelt på klassetrinn




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Nei 100,0 100,0 79,2 94,1




Ja 0,0 0,0 20,8 5,9

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 36 25 24 85

Tabellen over viser at litt under seks prosent (fem elever) oppgir at de er tilbudt
ett eller flere narkotiske stoff. Alle disse fem elevene går i 10. klassetrinn og det
fører til at hele 21 prosent av 10. klassingene svarer bekrefter på at de er tilbudt
narkotika.

	

Tabell 3.6: Tilbudt narkotika fordelt på årstall

	

2007 2012

	

Nei 85,3 94,1

	

Ja 14,7 5,9

Totalt 100,0 100,0

	

102 85

I tabellen over ser en at det er en markant nedgang i andelen som oppgir at de
har blitt tilbudt narkotika fra 2007 og fram til i dag.

Tabell 3.7: Andelen som er tilbudt de ulike typene narkotika

. - - 8. klasse 9 klasse 10. klasse




Tilbudt marihuana/hasj 0,0 0,0 16,7 4,8

Tilbudt amfetamin. 0,0 0,0 8,3 2,4

Tilbudt heroin el.l. 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilbudt ecstasy 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilbudt narko. med sprøyte 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilbudt beroligende midler 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilbudt løsmidler el.l. til sniffing 2,9 0,0 8,3 3,6

Tilbudt kokain 0,0 0,0 4,2 1,2

Tilbudt andre ulovlige stoffer, f.eks GHB 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabellen viser at hasj/marihuana er det narkotiske stoffet flest har blitt tilbudt.

Total 4,8 prosent av de spurte har blitt tilbudt dette stoffet. I 10. klassetrinn

utgjør disse fire personene 16,7 prosent av alle i 10. klassetrinn

3.3 Tilgang på narkotika
Vi har spurt elevene om de vet om det foregår salg av narkotika ved skolen.

Tabell 3.8.. Foregår det kjøp/salg av narkotika på skolen fordelt på klassetrinn




•

Ja

. 8. klasse

3,4

9. klasse 10. klasse

1,4




Nei 96,6 100,0 100,0 98,6

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 29 23 19 71

En person mener at det foregår salg av narkotika ved skolen, og vedkommende

går i 8. klassetrinn. Må kanskje stille oss litt tvilende til vedkommende ettersom

det ikke er noen andre som har registrert slik omsetting. I 2007 var ikke dette

spørsmålet med.

3.4 Andelen venner som en TROR bruker hasj
Tabell 3.9: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Gj.snitt 3,4 2,8 7,5 4,4

(N) (35) (25) (24) (84)

I tabellen over ser en andelen som de tror bruker hasj. 1 gjennomsnitt tror
ungdommene at det er 4,4 prosent av vennene/bekjente som bruker hasj. Det
var 2,4 prosent som oppga at de faktisk hadde brukt hasj. Det er helt normalt at
det er om lag dobbelt så mange som ungdommene «tror» bruker det som faktisk
bruker hasj. Men det kan også være et utrykk for at enkelte har eldre venner/
bekjente som kanskje i større grad bruker hasj enn ungdomsskoleelevene.
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Tabell 3.10: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på årstall




2007 2012

Gj.snitt 8,6 4,4

(N) (102) (84)

I 2007 var denne andelen på over åtte prosent, mens «selvrapportert» bruk i

2007 var på om lag fire prosent. Også på dette spørsmålet er det en markant
nedgang.

3.5 Holdningertil hasymarihuana
På spørsmålet «Hvis du selv .fikk anledning til å prove marihuana eller hasj

uten fare .for å bli arrestert, ville du da prove det?» svarte elevene som følger:

Tabell 3.11: Lyst til å prove hasj fordelt på klassetrinn




Ja

8. klasse 9. klasse 10. klasse

16,7 4,8




Nei 88,6 96,0 83,3 89,3




Vet ikke 11,4 4,0




6,0

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84

Ungdommene er ganske klar i sin holdning til å prøve hasj, nesten ni av ti er

helt klar på at det ønsker de ikke. 1 10. klassetrinn er det noen (fire stk.) som

kunne tenkt seg å prøve hasj.

Tabell 3.12: Lyst til å prove hasj fordelt på årstall

	

2007 2012

Ja 11,8 4,8

Nei 77,5 89,3

Vet ikke 10,8 6,0

Totalt 100,0 100,0

	

102 84

Elevene har endret holdninger fra 2007 og til nå. I 2007 var det tolv prosent

som hadde lyst til å teste ut hasj, mens det nå kun er fem prosent. Det er spesielt

andel som helt klart tar avstand fra slik bruk som har økt, i 2007 var det 78

prosent som svart nei på spørsmålet og nå fem år senere er det 89 prosent.
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Tabell 3.13: Bør narkotika legaliseres fordelt på klassetrinn




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Ja 2,9




8,3 3,6




Nei 94,3 100,0 87,5 94,0




Vet ikke 2,9




4,2 2,4

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84

Tabellen over viser at nesten fire prosent av elevene ønsker at hasj og

marihuana skal kunne selges fritt i Norge. Hele 94 prosent tar klart avstand fra

legalisering av hasj.

Tabell 3.14: Bør narkotika legaliseres fordelt på årstall

	

2007 2012

Ja 16,7 3,6

Nei 75,5 94,0

Vet ikke 7,8 2,4

Totalt 100,0 100,0

	

102 84

I tabellen over ser en at mens det i 2007 var 16 ungdommer (16,7 %) som

ønsket en legalisering er det nå kun tre ungdommer (3,6 %).

Tabell 3.15: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på klassetrinn




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Ja 14,3 16,0 33,3 20,2




Nei 62,9 56,0 29,2 51,2




Vet ikke 22,9 28,0 37,5 28,6

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84

I tabellen over ser en svarene på spørsmålet knyttet til om ungdommene mener
at de greier å skaffe hasj på 2-3 dager. Det er markant flere i 10. klassetrinn som

mener at de kan skaffe hasj enn i 8. og 9. klassetrinn. Samlet sett er det en av

fem som mener at de skal greie å skaffe hasj på noen dager dersom de hadde

ønsket det.
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Tabell 3.16: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på årstall

	

2007 2012

Ja 27,5 20,2

Nei 43,1 51,2

Vet ikke 29,4 28,6

Totalt 100,0 100,0

	

102 84

I 2007 var det 27,5 prosent som mente de kunne greid å skaffe hasj på noen
dager, mens nå i 2012 er det 20 prosent. Andelen som ikke vet er tilnærmet den
samme begge årene, mens det nå er 51 prosent som er sikker på at de ikke
greier å skaffe hasj.

3.6 Anabole steroider, efedrin og «barbiedop»
Tabellene under viser om elevene har brukt forskjellige ulovlige midler som anabole
steroider, efedrin eller selvbruningssprøyter, såkalt «barbiedop». Vi ser at det er ingen
som har brukt noen av disse stoffene og at det er ganske mange som ikke vet hva det
er. Disse spørsmålene var ikke med i 2007.

Tabell 3.1 7: Brukt anabole steroider fordeh på klassetrinn

•

8. klasse 9. klasse 10. klasse




Nei 88,6 96,0 100,0 94,0

Nei, og vet ikke hva det er 11,4 4,0




6,0

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84

Tabell 3.18: Brukt efedrin etlfordelt på klassetrinn





8. klasse 9. klasse 10. klasse




Nei 71,4 88,0 83,3 79,8

Nei, og vet ikke hva det er 28,6 12,0 16,7 20,2

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84
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Tabell 3.19: Brukt selvbruningssprøyter fordelt på klassetrinn

.

11 •

-... 8. klasse 9. klasse 10. klasse

I




Nei 80,0 92,0 91,7 86,9




Nei,ogvet ikkehvadeter 20,0 8,0 8,3 13,1
Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84
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4. Oppvekst
Vi har stilt et spørsmål omkring ungdommenes generelle tilfredshet. I tabellen
under ser vi at ungdommene er mer tilfreds dess eldre de blir. Andelen som er
utilfreds er høyest i 8. klasse (elleve prosent), mens det er færrest utilfredse i 9.
klasse (fire prosent).

Tabell 4.1: Tilfredshet med livet fordelt på klassetrinn




'

8. klasse 9. klasse 10. klasse

.




Tilfreds 68,6 76,0 83,3 75,0




Både/og 20,0 20,0 8,3 16,7




Utilfreds 11,4 4,0 8,3 8,3

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84

Forskjellene mellom 2007 og 2012 er svært små.

Tabell 4.2: Tilfredshet med livet fordelt på årstall

	

2007 2012

Tilfreds 75,5 75,0

Både/og 17,6 16,7

Utilfreds 6,9 8,3

Totalt 100,0 100,0

	

102 84

4.1 Foreldres oversikt
Av tabellene under ser det ut til at elevene mener at deres foreldre har god
oversikt over hvem de er sammen med på fritiden. Hele 85 prosent mener at
foreldrene har god kjennskap til ungdommenes venner.

Tabell 4.3: Kjennskap til vennene fordelt på klassetrinn

'
- , 8. klasse 9. klasse 10. klasse

.




Stemmer helt 34,3 36,0 29,2 33,3




Stemmer godt 54,3 52,0 45,8 51,2




Stemmer noenlunde 5,7 8,0 16,7 9,5




Stemmer ikke særlig godt 5,7




4,2 3,6




Stemmer ikke i det hele tatt




4,0 4,2 2,4

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




N 35 25 24 84
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4.2 Noen å diskutere evt. problem med
Av tabellene under ser en at det er rundt ti prosent som ikke har noen voksne å
diskutere evt. problem med, litt større andel i 9. klassetrinn enn i 8. og 10.
klassetrinn. Tabellen viser også at det er foreldrene de fleste diskuterer med. En
ser også at det er ganske mange som ikke har følt noe behov for noen å
diskutere evt. problemer med, denne andelen reduseres med alderen. Heller ikke
dette spørsmålet var med i 2007.

Tabell 4.4: Nære voksne å snakke med fordelt på klassetrinn

- • 8. klasse 9. klasse 10. klasse

Nei og har ikke følt noe behov 45,7 28,0 25,0

Nei 8,6 12,0 8,3

Ja, med foreldre 28,6 44,0 50,0

Ja, med lærer eller andre på 4,0
skolen

Ja, med andre voksne 5,7 12,0 8,3

Andre 11,4 8,3

34,5

9,5

39,3

1,2

8,3

7,1

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

N 35 25 24 84

4.3 Foreldres holdninger til alkohol




Tabell 4.5: Foreldres holdninger til alkohol fordell på klassetrinn




. .





.

• 8. klasse 9. klasse 10. klasse




Drikker ikke alkohol 22,9 8,0 8,3 14,3

Drikker alkohol noen få ganger i
året (sjeldnere enn 1 g. pr mnd.)

20,0 24,0 16,7 20,2

Drikker alkohol omlag 1 - 3
ganger pr mnd.

14,3 36,0 45,8 29,8

Drikker alkohol omlag 1 gang pr
uke

22,9 8,0 29,2 20,2

Drikker alkohol fiere ganger pr
uke

5,7 4,0 0,0 3,6

Vet ikke 14,3 20,0 0,0 11,9

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

N 35 25 24 84

Tabellen over viser svarene på spørsmålet som var stilt om hvordan
alkoholbruken til elevenes foreldre var. Svarene viser at en stor andel av
foreldrene (64 prosent) drikker alkohol færre enn noen få ganger pr måned.
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4.4 Andre påstander
I årets undersøkelse er det på slutten tatt med tre påstander. Den første går på
om elevene snakker med foreldrene om ting de er opptatt av.

Tabell 4.6: Jeg snakker ofte med foreldrene mine om ting jeg er opptatt av fordelt
på klassetrinn

•

•

8. klasse 9. klasse 10. klasse




Stemmer helt 14,3 16,0 33,3 20,2




Stemmer litt 62,9 48,0 54,2 56,0




Stemmer ikke 14,3 32,0 12,5 19,0




Vet ikke 8,6 4,0 0,0 4,8

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84

I tabellen over ser en at ungdommene i stor grad snakker med foreldrene om

forhold de er opptatt, hele 76 prosent er helt eller litt enig i påstanden. Elevene i

10. klassetrinn er i større grad enig i påstanden enn de yngre.

Den andre påstanden var om foreldrene var interessert i skolearbeidet til

ungdommene.

Tabell 4. 7: Foreldrene mine er interessert i skolearbeidet mitt fordelt på
klassetrinn

•




. - 8. klasse 9. klasse 10. klasse




Stemmer helt 45,7 44,0 58,3 48,8




Stemmer litt 40,0 36,0 37,5 38,1




Stemmer ikke 8,6 16,0 4,2 9,5




Vet ikke 5,7 4,0 0,0 3,6

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84

I tabellen over gir ungdommene uttrykk for at de mener at foreldrene er
interessert i skolearbeidet, nærmere halvparten er helt enig i påstanden og

ytterligere 38 prosent er litt enig. En større andel av elevene på 9. klassetrinn er

uenig i påstanden enn i 8. og 10. klassetrinn.
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Den siste påstanden går på ungdommenes egen oppfatning av om f.eks.

Facebook forstyrrer skolegangen.

Tabell 4.8: Min bruk av sosiale medier (feks. Facebook) forstyrrer skolegangen
min fordelt på klassetrinn




8. klasse 9. klasse 10. klasse




Stemmerhelt 2,9 8,0 0,0 3,6




Stemmer litt 34,3 36,0 37,5 35,7




Stemmer ikke 60,0 56,0 58,3 58,3




Vet ikke 2,9 0,0 4,2 2,4

Totalt




100,0 100,0 100,0 100,0




35 25 24 84

Tabellen over viser at to av fem mener at påstanden stemmer, mens de

resterende mener at påstanden ikke stemmer. Det er ingen forskjeller mellom

aldergruppene på denne påstanden.
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Tana kommune ønsker å se hvordan rusbruksituasjonen er i kommunen i
dag.

I skjemaet spør vi etter hvilken skole du går på. Vi kommer IKKE til å
presentere resultatene splittet opp på skole, vi ønsker kun å finne
svarprosenten for de ulike skolene.

Du bør IKKE bruke "Tilbake"knappen, det kan føre til at du må starte på
nytt!

Alle svar vil bli behandlet konfidensielt og resultatene vil bli presentert slik
at det IKKE er mulig å kjenne igjen ditt svar!

På forhånd takk!

Eventuelle spørsmål kan stilles til Gunnar Nossum (900 46 434 el
gunnar.nossum@tfou.no) ved Trøndelag Forskning og Utvikling ASC).

1. Brukernavn (se brevet du har fått!)

Hvilken skole går du på?

LI Seida skole

[1 Austertana oppvekstsenter

1:1 Boftsa oppvekstsenter

U Deanu sameskole
LI Sirma oppvekstsenter
u Tana Montessoriskole

Hvilket klassetrinn går du i?

p 8. klasse

LI 9. klasse

[I 10. klasse

Er du gutt eller jente?

p Jente

lj Gutt

Hvor gammel er du?

Side 44



p 12 år

p 13 år

p 14 år

p 15 år

p 16 år

17 år

6. Hvor var du første gang du drakk? (Gjelder ALLE typer alkohol)

p Har ALDRI drukket alkohol

LI Hjemme

LI Offentlig fest

LI Privat fest

LI Offentlig sted f.eks. i sentrum

Annet, spesifiser her 


Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 4 ukene drukket mer enn et
par slurker:

Alkoholholdig cider

Rusbrus

øl

Vin

Brennevin

Ingen 1 gang 2 - 3 ganger 4 5 ganger mer enn 5 ganger

Cl CI Ll LI 0
0 CI Ll 0 LI
0 Ll 0 0 CI
C1 LI Ll LI 0
0 0 LI LI LI

Siste gang du drakk alkohol, hvor mye drakk du da?

Alkoholholdig
cider
Rusbrus

øl

Drakk ikke Mindre enn en Ca. en 2-3 Mer enn tre
dette boks/flaske boks/flaske bokser/flask bokser/flasker

er

LI

Siste gang du drakk alkohol, hvor mye drakk du da?

Drakk ikke dette Ett glass To glass Tre glass Mer enn tre glass

Vin Ll 0 p 0 LI
Brennevin 0 0 Ll Ll L1

Har du noen gang drukket hjemmebrent?

Nei, har aldri drukket hjemmebrent

LI Ja, men bare smakt en slurk eller to

LI Ja, har drukket hjemmebrent

11. Hvor gammel var du første gang du drakk så mye alkohol at du ble full?
(Tydelig kjente deg beruset)
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Under 12 år

p 12 år

p 13 år

p 14 år

p 15 år

p 16 år

p 17 år

p 18 år

p 19 år

12. Omtrent hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du har
vært full? (Tydelig har kjent deg beruset)

Har ALDRI drukket så mye

p 1 - 5 ganger

p 6 - 10 ganger

p 11 - 20 ganger

LI 21 - 40 ganger

LI Mer enn 40 ganger

13. Hvordan skaffer du deg VANLIGVIS alkohol?

Kjøper selv (fra butikk eller Vinmonopolet)

Fått av mor

Fått av far

Fått/kjøpt av søsken

Tatt hjemme uten lov

Fått eller kjøpt av andre ungdommer

Kjøpt av andre voksne

Ikke vært aktuelt

Annet, spesifiser her 


14. Har du noen gang kommet opp i vanskeligheter av noe slag fordi du har
drukket alkohol? (Her kan du sette flere kryss)

p Uvennskap eller krangel

LI Slagsmål
Problemer på skolen

IJ Problemer hjemme

p Ulykker eller skader

Prøvd narkotika

LI Nei, aldri

Annet, spesifiser her 


15. Synes du dine jevnaldrende venner drikker mer alkohol enn de burde?

LI Ja, nesten alle

LI Ja, nokså mange

LI Ja, men bare noen få
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1:1Nei, ingen som jeg vet om

16. Ta stilling til spørsmålene under

Ja Nei Vet
ikke

Mener du at marihuana og hasj bør kunne selges fritt her i landet? jJ 0 0
Hvis du selv ønsket å få tak i litt marihuana eller hasj, tror du da du
ville klare å skaffe stoffet i løpet av 2- 3 dager?
Hvis du selv fikk anledning til å prøve marihuana eller hasj uten fare for pLi
å bli arrestert, ville du da prøve det?
Vet du om det foregår kjøp/salg av narkotika ved din skole? 0 0 Li

17. Omtrent hvor mange av dine 10 nærmeste venner eller bekjente tror du
har prøvd marihuana eller hasj?

Li Ingen

p 1 av 10

p 2 av 10

p 3 av 10

Li 4 av 10

LI 5 av 10

1:16 av 10

LI 7 av 10

1:18 av 10

LI 9 av 10

ALLE

18. Er du noen gang blitt tilbudt noen av disse stoffene?

Marihuana, hasj

Amfetamin («speed») eller liknende oppkvikkende stoffer

Ja Nei

CI
p p

Har aldri hørt om
dette stoffet

1:1

Heroin eller andre morfinliknende stoffer CI 1:1 Li

Ecstasy 0 0 Li

Kokain 0 C1




Narkotiske stoffer med sprøyte 0 0 LI
Beroligende midler (f.eks. Valium, Vival, Stesolid,





Rohypnol) uten at det har vært foreskrevet av lege





Andre ulovlige narkotiske stoffer, f.eks. GHB CI CI 1:1
Løsemidler, gasser eller lignende for bruk til «Sniffing» Li Li LJ

19. Har du noen gang prøvd/brukt noen av disse stoffene?




Ald 1 2-3 4-5 flere enn
ri gan gang gang 5 ganger

g er er
Marihuana, hasj 0 0 J LJ Li
Amfetamin («speed») eller liknende oppkvikkende
stoffer

0 0 Li LJ Li

Heroin eller andre morfinliknende stoffer 0 0 0 0 CI
Ecstasy CI LI CI Li CI
Kokain LiLi Ci Li CI
Narkotiske stoffer med sprøyte 0 C1 CI




Beroligende midler (f.eks. Valium, Vival, Stesolid, Li 1:1 CI Li C1
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Rohypnol) uten at det har vært foreskrevet av lege
Andre ulovlige narkotiske stoffer, f.eks. GHB Ci 0 0Li
Løsemidler, gasser eller lignende for bruk til «Sniffing» 1=1

20. Har du noen gang brukt disse stoffene?

doping f.eks. anabole steroider for å bygge
muskulatur?

ulovlige midler som f.eks. efedrin?

selvbruningssprøyter (barbiedop)?

Ja Nei Nei, og vet ikke hva det
er

LILI LI

0 LI
Ll Ll

Hvor lett ville det være for deg å få tak i følgende rusmidler?

Tobakk/Snus

Alkohol (ø1/cider/rusbrus/vin/sprit)

Veldig LettVans Veldig Vet
lett kelig vanskeli ikke

LI
LI

Sniffestoffer (lim, lightergass el.1.) LI




UD LI Ll

Marihuana, hasj




LILIUI




LI LI

Harde narkotiske stoffer (Heroin, ecstasy, kokain,
amfetamin el.1)






Beroligende midler (f.eks. Valium, Vival, Stesolid,




LILID




LI LI
Rohypnol) uten at det har vært foreskrevet av lege






GHB eller annet ulovlig rusmiddel LI




ULl




Anabole steroider/doping LI Ll





Anabole steroider






Har du noen gang blitt tilbudt anabole steroider?

Dersom du blir tilbudt anabole steroider for å bli fysisk sterkere og få
bedre utseende, ville du da brukt det?
Kjenner du noen som bruker anabole steroider?

Kjenner du til bivirkningene ved bruk av anabole steroider?

Ja Nei Vet
ikke

LILILI

LILILI

Har du i løpet av de siste fire uker kommet opp i vanskeligheter fordi du
har brukt narkotiske stoffer? (Her kan du sette flere kryss)

LI Uvennskap eller krangel

LI Slagsmål

LI Problemer på skolen

LI Problemer hjemme

Li Ulykker eller skader

LI Nei, aldri

LI Annet, spesifiser her 


Bruker du snus?

Li Nei, jeg har aldri brukt snus

LI Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå
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Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger
IJ Ja, jeg bruker snus daglig

25. Røyker du tobakk?

Nei, jeg har aldri røykt
lJ Jeg har prøvd å røyke, men har sluttet helt nå

Ja, jeg har røykt daglig, men jeg har sluttet helt nå
Ja, jeg røyker, men ikke daglig
Ja, jeg røyker daglig

Hvor mange sigaretter røyker du pr dag?

p 0 - 5 pr dag
p 6 - 10 pr dag
p 11 - 15 pr dag
p 16 - 20 pr dag
p Over 20 pr dag

Mange mener det er vanskelig å være ung. Alt tatt i betraktning, hvor
tilfreds eller utilfreds vil du si du er med livet ditt for tiden?

1;4'.

28. Hvor gammel må du være (eller var du) før foreldrene gir deg lov til å
drikke alkohol?

p 12-13 år
p 14-15 år
p 16-17 år
p 18-19 år
p 20 år eller eldre

Jeg får aldri lov
lJ Vet ikke

29. Har det hendt at dine foreldre/foresatte har gitt deg vin, øl eller andre
alkoholholdige drikker hjemme?

Ja, flere enn tre ganger
lJ Ja, to eller tre ganger
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Ja, en gang

Nei, aldri

30. Har det hendt at dine foreldre/foresatte har gitt deg vin, øl eller andre
alkoholholdige drikker til å ha med på fest?

Ja, flere enn tre ganger

Ja, to eller tre ganger

Ja, en gang

IJ Nei, aldri

31. Hvis du drakk deg full (beruset) på en fest og foreldrene/foresatte dine
fikk vite det, hva tror du de ville synes om det?

De ville mislikt det meget sterkt

p De ville mislikt det

De ville trolig mislikt det

De ville ikke bry seg særlig om det

De ville synes det var i orden

32. Mine foreldre/foresatte vet godt hvem jeg er sammen med i fritiden

Stemmer helt

Stemmer godt

Stemmer noenlunde

Stemmer ikke særlig godt

Stemmer ikke i det hele tatt

33. Dersom du har problemer som du ønsker å ta opp med voksne.
Synes du at du har voksne å snakke med og i tilfelle hvem?

Nei, og har ikke følt behov for det

Nei, føler at jeg ikke har noen
p Ja, med foreldrene

LJ Ja, med lærer eller andre på skolen
Ja, med andre voksene

p Annet, spesifiser her 


34. Har eller har du hatt fast kjæreste?

Ja, har fast kjæreste nå

Ja, men ikke nå

IJ Nei

35. Alder på nåværende eller siste kjæreste?
Velg ett av alt. under

p 12 år
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p 13 år

p 14 år

p 15 år

p 16 år

p 17 år

p 18 år

p 19 år

p 20 år

p 21 år eller eldre

36. Hvordan tror du dine foreldres/foresattes forhold til alkohol er?

Drikker ikke alkohol

LI Drikker alkohol noen få ganger i året (sjeldnere enn 1 g. pr mnd)

Drikker alkohol omlag 1 - 3 ganger pr mnd

Drikker alkohol omlag 1 gang pr uke

Drikker alkohol flere ganger pr uke

LI Vet ikke

37. Hvor godt stemmer disse påstandene?

Stemme Stemme Stemme Vet
r helt r litt r ikke ikke

Jeg snakker ofte med foreldrene mine om ting jeg 1:1 1:1 C1 17
er opptatt av
Foreldrene mine er interessert i skolearbeidet mitt CI LI L1 0
Min bruk av sosiale medier (f.eks. Facebook) LI 1:1 G1 0
forstyrrer skolegangen min
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100,0%

80.0%

60,0%

40,0%

20.0%

0,0%

Figurer ruskartlegging
i Tana i 2012

Gunnar Nossum

11 -.1„.

Trøndelag Forskning
og Utvikling

861) httevur

Røyking fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Reyker du tobakk

Net jeg har aidn røykt
Ner peg har aldn røykt dagig
og stuttet helt na

n Ja. jeg har røykl men
'—'sluttet helt na
ffi Ja. jeg reyker rren kke

daglig
Ja. peg røyker daglig

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar

Trøndelag Forskning og UNkling 11~11.: 84

 

=

 

~
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100.0%

80,0%

Snusbruk fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Bruker du snus

jeg har aen brukt snus
jeg har brukt snus men

"" bate enkelte ganger
1:1Ja. jeg bruker snus dagig

jeg har bruld snus
biligere men har skAtel na

60,0%

40.0%

20.0%

0.0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar

Trøndefag Forskning og Utsikhng

Beruselse fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

100,0% Beruselse

111Har IKKE kient seg beruset•Har kjent seg beruset

80,0%

60.0%

40.0%

20.0%

0,0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar

Trøndelag Forskning og UNkling
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100.0%

80,0%

Hjemmebrentdrikking fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Noen gang drukket
hjemmebrent

Ner. aldn
rnsn bare srroki en slurk

kD Ja. ha; drukket hiensnebrent

60,0%

40.0%

20.0%

0.0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar

TrendelagForskningog UNkling

Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

8,

2.

2007 2012 2007 2012 2007 2012

TrendeiagForskningog

3
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Drikking blant venner/bekjente fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse
Drikker  enner og

	

100.0% bekjente mer enn de
burde

nesten aNe
Ja,nokså nange

	

80,0% 0 Ja. men bare noen ta
Nei, tngen somjeg vet om

60,0%

40.0%

20,0%

0,0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar
11 1111.

Trøndelag Forskning og Uhikling "V=4«

Brukt narkotika fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Brukt ett eller Itere
narkotiske stoffer

(ikke sniffing)

Nm
Ja

60.0%

40.0%

20,0%

0.0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

itt

Trøndelag Forskning og UNkling

100,0%

80.0%

4

Side 55



21.08.2012

Tilbudt narkotika fordelt på tidspunkt og klassetrinn

100,0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

8. klasse

Klassetrinn

9. klasse 10. idasse

Tilbudt ett
eller flere

narkotiske
stoffer

Nei
Ja

2007 2012 2007 2012 2007 2012

kr

Trøndelag Forskning og Uhtkling 


Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

	

8. klasse 9. klasse 10. klasse

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar

Trøndelag Forskning og UNkling

5
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100,0%

80,0%

Bør narkotika legaliseres fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Børhasj
legaliseresi

Norge
Ja
Ne.
vet skke

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar   •
op-11"-

100.0%

TrøndelagForskningog Utwkling

Lyst til å prøve hasj fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

ønsker å prem hasj
- risikofhtt

Lla
Nei
Vet ikke

80,0%

60,0%

40,0%

20.0%

0,0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar

TrøndelagForskningog
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100.0%

80,0%

60,0%

40,0%

20.0%

0,0%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0,0%

Tilfredshet med livet fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

litiredshet med Ihet

Terreds
Bedelog

1:3Utefreds

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Trøndelag Forskning og Uhikling @

Fått smakt alkohol hjemme fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Fått smakt alkohol
hjemme

Ja. nere enn tre ganger
to eler tre ganger

Ja, en gang
Net asdri

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Trøndelag Forskning og UNkling e..Mi ez.r

 

omer

7

Side 58



21.08.2012

Fått med alkohol på fest fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

	

100,0% Fått med alkohol på
fest

Ja, flere enn tre ganger
1111Ja.to eAer tre ganger

80,0% ElJa. en gang
lei.aldn

60.0%

40.0%

20,0%

0,0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar
 - 

Trøndelag Forskning og Utøkling

Foreldrereaksjon på å være full fordelt på tidspunkt og klassetrinn

Klassetrinn

8. klasse 9. klasse 10. klasse

Foreldrereaksjon på å
were full

ffi De ville rrislikt det maget
sterkt
Devillernsiktdet

of3e vie trolig nisAkt det
De vie ikke bry seg særlig

o rDadveniesynes det var io 


60,0%

40.0%

20.0%

0.0%
2007 2012 2007 2012 2007 2012

Ar

Trøndelag Forskning og Utøkling
111 1"'Solz•mes?.,~

100,0%

80,0%
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64

Arkivsaksnr: 2013/523-1

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 12/2013 06.03.2013

Endring av skjenketider i Tana - Kommunestyrets justering av samordnet 
rus- og psykiatriplan

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i alkohollovens § 4-4 øker Helse- og omsorgsutvalget skjenketiden for alkohol i 
gruppe 1 og 2 til kl 02:30 for:

1. Blue X nattklubb as

Endringen trer i kraft straks.

Saksopplysninger
Tana kommunestyre tok i sitt møte 21.2.2013 opp som tilleggssak spørsmålet om skjenketidene 
i Tana kommune.  Følgende vedtak ble fattet:

Skjenketider i Tana kommune

Kommunestyret går tilbake til de skjenketider som var gjeldende 31.06.2012, frem til ny 
rusplan blir vedtatt våren 2014.

Kommunestyret vedtar en generell skjenketid i kommunen slik;
Gruppe 1 og 2 fra klokken: 11.00 til klokken: 02.30.
Gruppe 3 fra klokken: 13.00 til klokken: 01.00.

HOU foretar vedtak i enkeltsaker innenfor de gitte rammer satt av kommunestyret 
21.02.2013.
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Administrasjonen har etter dette tilskrevet bevillingshavere i kommunen og orientert om 
vedtaket og om at de kan søke forlenget skjenkerett for alkoholklasse 1 og 2 til kl 02:30.

Til nå er det kommet inn en søknad om slik forlengelse av skjenketiden.  Det er fra bedriften 
Blue X. 

Vurdering
Helse- og omsorgsutvalgets møte ligger så nært opp til kommunestyremøtet at det er vanskelig å 
sikre god nok tid for bevillingshaverne til å sende inn søknad. Det må derfor forventes at det kan 
bli lagt fram søknader direkte i møtet og at det også kan komme inn saker til senere møter.

Fra administrasjonens side ansees dette som lite problematisk. Alle bevillingshavere har fått sin 
sak grundig behandlet for 8-9 måneder siden, og det er kun spørsmålet om skjenketid som skal 
vurderes. Med mindre det foreligger særlige grunner, f eks brudd på skjenkeregler etc., kan 
neppe helse- og omsorgsutvalget forskjellsbehandle søkerne.

Når det gjelder HOUs handlefrihet i forhold til kommunestyret, kan en nok i teorien tenke seg at 
utvalget kan fastholde en strengere praktisering enn det den nå reviderte rus- og psykiatriplanen 
legger opp til.  Dette er imidlertid kun i teorien, da kommunestyret har instruksjonsmyndighet 
over utvalget. Selv om kommunestyrets vedtak ikke er formulert som en instruksjon, må en gå 
ut fra at det er dette kommunestyret mener.
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