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Her finner du oss
Fredriksstad Blad har 
lokaler i første og andre 
etasje i denne bygningen 
på Stortorvet i Fredrik-
stad. Inngang på hjørnet.

02303
NYHETSTIPS
tips@f-b.no 
MMS 2303 
Start melding med f-b.no

Fredriksstad 
Blad ønsker 
å rette seg 
etter regler 

for god presseskikk slik disse 
beskrives i Vær Varsom-plakaten. 
Den som mener seg rammet av 
urettmessig medieomtale oppfor-
dres til å ta kontakt med redaksjo-
nen. Det er også mulig å reise klage 
for Pressens Faglige Utvalg. 
Telefon 22 40 50 44. 
E-post pfu@presse.no. Postadresse: 
Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo.

Nyhetsleder i dag
Randi 
Kristoffersen
nyhetsleder@f-b.no

Både fagfolk og «na-
bokjerringer» må 
være på alerten for å 
hjelpe ungdommene 
som har det dårlig på 
hjemmebane.  

OPPVEKST
TONJE HOLTER
tonje.holter@f-b.no            
Twitter: @TonjeHolter

Det mener psykolog Kris-
tine Langmyr.

– Det er viktig at det er 
tilgjengelige voksenpersoner i 
ungdoms liv, at ungdom i risi-
kosonen ikke er for mye alene 
og at de blir fanget opp, sier 
hun og fremholder at ikke bare 
lærere, helsesøstre og andre 
fagpersoner har ansvar.

– Jeg vil gjerne mobilisere 
nabokjerringa også; bry deg 
hvis magefølelsen ikke er bra.

Problematferd
Og det er mange gutter og jen-
ter i Fredrikstad som trenger 
voksne som bryr seg om dem. 
Det viser ungdomsundersøkel-
sen, utført av Kompetansenter 
rus Øst (KoRus) tidligere i år, og 
!ere ganger omtalt av FB.

For tre-"re prosent, og !ere, 
av de spurte ungdommene 
svarer negativt på en rekke for-

hold som gjelder familie, skole, 
rus og problematferd.

Prosentandelen tilsvarer 
mer enn 100 ungdomsskolee-
lever, som oppgir blant annet 
at:

Ikke innetider, får drikke
* Familien har hatt dårlig råd 
«stort sett hele tiden eller hele 
tiden» de siste to årene.

* De stoler ikke på foreldrene 
sine, og foreldrene stoler ikke 
på dem.

* De har ikke avtalte tider for 
når de skal komme hjem om 
kvelden.

* De trives svært eller nokså 
dårlig på skolen.

* De har skulket !ere enn 
seks ganger det siste året.

* De drikker alkohol én til tre 
ganger i måneden eller hver 
uke.

* De har vært beruset fem el-
ler !ere ganger de siste seks 
månedene.

* De #år lov til å drikke av for-
eldrene.

* De har sni$et, brukt hasj el-
ler annen narkotika seks gan-
ger eller mer det siste året.

Rundt 100 ungdommer lever med risikofaktorer som dårlig økonomi, manglende foreldrekontroll og mye festing

– Bry deg om dem som kan skli ut

Det kan gi seg 
utslag i de-
presjon eller 

aggresjon.
KRISTINE LANGMYR,
psykolog og rådgiver i KoRus Øst
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TØFT: – Ungdom har ofte høyere terskel enn voksne for å søke 
hjelp. Derfor er oppsøkende ungdomsarbeid viktig, mener psykolog.
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* De har slåss, gjort hærverk 
med vilje og vært i kontakt 
med politiet.

Utrivelig å spise hjemme
I tillegg svarer sju prosent av 
elevene, omtrent 175 personer, 
at de «sjelden eller aldri opple-
ver måltidene i familien som 
hyggelige».

– Hvordan man har det un-
der måltidene, er ofte en indi-
kator på et dårlig familiemiljø, 
sier Kristine Langmyr, som er 
rådgiver i KoRus Øst.

Et hjem som over lang tid 
preges av kon!ikter er nettopp 
en av !ere faktorer som gjør at 
en ungdom er i risikosonen for 
å skli ut og havne på skråpla-
net. Flørting med rus, festing 
og svak foreldrekontroll som 
manglende innetider er andre 
ting som spiller inn.

– Klinisk erfaring viser at 
ungdom som har !ere av disse 
risikofaktorene, har det ganske 
dårlig, påpeker Langmyr.

– Det kan gi seg utslag i de-
presjon eller aggresjon. Jenter 
kan utvikle spiseforstyrrelser 
eller begynne med selvska-
ding. Det er avgjørende at disse 
ungdommene har noen å snak-
ke med og at de #år hjelp.

 ! UNDERSØKELSEN
 " 2445 ungdomsskoleelever i 
Fredrikstad har svart på spørsmål 
om familie, venner, skole, fysisk 
og psykisk helse og rusmidler.
 " Skal kartlegge deres liv for å få 
en god ungdomspolitikk. 

Ifølge Helsedepartementet 
bør flere kommuner ha egen 
psykolog. Fredrikstad er en 
av dem som ikke har slikt 
tilbud.
TONJE HOLTER
tonje.holter@f-b.no            
Twitter: @TonjeHolter

– Kommunen burde ha psyko-
log, fastslår Kristine Langmyr, 
som selv har denne profesjons-
tittelen og har klinisk erfaring 
fra arbeid med barn og unge.

Hun er også rådgiver i Kom-
petansesenter rus Øst, som 

gjennomfører ungdomsunder-
søkelsen i Fredrikstad og andre 
kommuner i samarbeid med 
NOVA.

Lavterskel
– Det har vært en stor satsing 
rundt omkring for å #å inn 
kommunepsykolog i tjeneste-
tilbudet, som et lavterskeltil-
tak, sier Langmyr.

Helse- og omsorgsdeparte-
mentet har lenge påpekt man-
gelen på psykologkompetanse 
i kommunene, ifølge Helsedi-
rektoratet.

For noen år tilbake kom det 
en stortingsmelding som blant 
annet understreket behovet 
for et bedre tilbud til barn og 
unge med psykiske plager og li-
delser. Det varierer fra kom-
mune til kommune hvor godt 
utbygd psykologtjenesten er.

Som Langmyr mener også 
helsesøster Ingrid Solhaug at 
Fredrikstad burde hatt et slikt 
tilbud.

Hun jobber på Kvernhuset 
ungdomsskole, Glemmen vi-
deregående og helsestasjon for 
ungdom, der hun er daglig i 

kontakt med unge 
som sliter.

Tidligere hjelp
– Vi har mange tiltak 
for å hjelpe og henvi-
ser jo videre til både 
fastleger, familiesen-
teret, ung-
domsteamet og psy-
kiatrien. Men det er 
ikke bra nok, fremholder hun.

– Jeg skulle ønske vi hadde 
hatt en egen psykolog tilgjen-
gelig. Da kunne vi ha hjulpet 
tidligere, før det går for langt.

Hun #år støtte av 
fungerende leder for 
ungdomsrådet i Fred-
rikstad, Tale Malm-
strøm:

– Det er stemning 
for å se på mulighe-
ten for å starte en 
ordning med kom-
munepsykolog.

PS: Ung-
domsteamet, helsesøstertje-
nesten, familieveiledere, sosi-
allærere, rådgivere og Nav er 
noen av tilbudene Fredrikstad 
har for ungdom.

Mener Fredrikstad burde hatt kommunepsykolog

TALE 
MALMSTRØM




