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1 BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING AV ARBEIDET 
 

Våren 2017 gjennomførte Sandefjord kommune Ungdataundersøkelsen som ledd i en regional 

undersøkelse utført av Vestfold fylkeskommune og Kompetansesenteret for rus – region sør. 

Første gang fylket og Sandefjord kommune gjennomførte undersøkelsen var i 2013, i 2017 var 

Vestfold det første fylket i landet som gjennomfører Ungdata for andre gang. I Sandefjord deltok 

alle ungdomsskolene (alle trinn) og Sandefjord videregående skole (VG1). Svarprosenten var 66 

% i videregående og 83 % i ungdomsskolen.   

Undersøkelsen har gitt kommunen et omfattende datamateriale. Resultatene foreligger i form av 

en sammenfattende nøkkeltallsrapport og flere delrapporter som viser prosentvis fordeling av 

svar på spørsmål knyttet til temaene som er belyst. I tillegg har Vestfold fylkeskommune 

utarbeidet en samlerapport for fylket, som er tilgjengelig for alle kommuner i fylket.  

For å følge opp funn i Ungdataundersøkelsen vedtok formannskapet i sak 2/2018 følgende: 

I forbindelse med arbeidet med samfunnsdelen for kommuneplanen bør det legges opp til en 
bred prosess der relevante interessegrupper sammen med fagfolk kommer sammen og tar tak i 
funnene fra Ungdataundersøkelsen.  
 

Med bakgrunn i dette ble det opprettet en tverretatlig arbeidsgruppe bestående av: Grethe Kahrs 

Andersen (OK), Bente B. Prydz (HSO), May Lene Karlsen (HSO), Ellen Karine Jørgensen 

(barnevern), Joakim Granlund Skaug (politi), Eddie Whyte (SLT/Strategi og samfunn), Adrian 

Eskedahl (Ungdomsrådet), Arvid Najouks (Ungdomsrådet).  

Leder for gruppa var folkehelsekoordinator Unni Aadne (Strategi og samfunn). Arbeidsgruppa 

hadde regelmessige møter i perioden september 2018 til mars 2019, med valg av hovedtemaer, 

planlegging og gjennomføring av dialogkonferanse og analyse av innsamlede data som viktigste 

innhold. 

2 HOVEDFUNN I UNGDATAUNDERSØKELSEN  
 

Ungdataundersøkelsen har gitt Sandefjord kommune et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag 

knyttet til ungdoms levekår, helse og trivsel. Resultatene gir grunnlag for prioritering av 

fokusområder (innsatsområder) og valg av strategier og tiltak. Psykiske plager peker seg ut som 

den viktigste helseutfordringen blant kommunens ungdom, og følger både en nasjonal og 

internasjonal trend (FHI, OECD) 

  

http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Vestfold/Sandefjord
https://www.korus-sor.no/wp-content/uploads/2018/01/VFK_Ung_i_Vestfold_2017_rapport.pdf
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Hovedfunn:   

 Dataene viser at majoriteten av ungdommene opplever eget liv og hverdag som bra. 

 Det er få ulikheter mellom ungdom i Sandefjord og fylket og landet.  

 Det vises relativ stabile tendenser på de ulike temaene og valgte indikatorer. Det har 

vært en positiv utvikling på enkelte forhold siden forrige undersøkelse (2013), men på 

noen områder er det en klar negativ trend. 

 Psykisk helse og forhold som påvirker psykisk helse peker seg ut som det viktigste 

utfordringsområdet.  

 

Positiv tendens: 

I hovedsak viser indikatorene på de ulike temaene at kommunen har en ungdomspopulasjon 

hvor de fleste opplever eget liv og hverdag som positiv. Flertallet av ungdommene sier de er 

fornøyd med egen helse. De trives på skolen, det er lite skulk, de fleste har en venn de kan 

betro seg til og de kommer godt overens med foreldrene sine. De opplever sine nærmiljøer som 

ganske trygge og deltakelse i foreninger og lag har hatt en liten øking.  Over 6 av 10 

ungdommer trener 3 til 4 ganger eller mer i uka. Et flertall har gode kostvaner, kun 3 % røyker 

eller snuser og 83 % av ungdommer i ungdomstrinnet har aldri drukket eller så vidt smakt 

alkohol. Dette indikerer at vi som kommune generelt har et godt oppvekstmiljø, hvor viktige 

påvirkningsfaktorer er ivaretatt.  

Utfordringer: 

Samtidig som majoriteten av ungdommen har det bra, viser også undersøkelsen at en andel av 

ungdommen ikke opplever seg selv og ulike forhold knyttet til helse og trivsel like positivt. 

Dataene viser en øking av psykiske helseplager, ensomhet, negativt selvbilde, opplevd press fra 

omgivelsene, mobbing, vold, fysiske plager og et økende bruk av smertestillende medikamenter. 

Dette gjelder et økende antall unge, og siden dette er forhold som har stor betydning i 

ungdommenes eget liv, helse og utvikling, vil vedvarende belastninger gi dårligere helse og 

reduserte livssjanser for mange flere over tid.  

3 MEDVIRKNINGSPROSESSEN “UNGSANDEFJORD” 2018 
 

For å sikre en treffsikker og målrettet innsats var det viktig å få kunnskap om hva ungdom selv 

legger i begrepet psykisk helse, hva de mener er viktige påvirkningsfaktorer og hva som i 

felleskap kan gjøres for å sikre barn og unge et oppvekstmiljø som gir grunnlag for god helse.  

For å ivareta dette har arbeidsgruppa hatt tett samarbeid med kommunens Ungdomsråd. 

Prosjektleder og SLT koordinator har deltatt på flere møter i Ungdomsrådet hvor det har blitt 

informert om resultater fra Ungdataundersøkelsen og orientert om arbeidet i arbeidsgruppa. Det 

har vært to faste representanter fra Ungdomsrådet i arbeidsgruppa. Ungdomsrådet deltok på et 

https://www.youtube.com/watch?v=2y_lnCSrPyo
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idéverksted i samarbeid med Seksjon strategi og samfunn og Vestfold fylkeskommunens 

medvirkningsteam.  

Innspill fra ungdommene har vært viktig i valg av medvirknings- og kartleggingsmetoder - og i 

planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av dialogkonferansen «UNGSandefjord» i 

november 2018.  

 

 

 

Konferansen hadde nær 100 deltakere med representanter fra elevrådene, frivillige 

organisasjoner, folkevalgte, kommunalområdene KFBS, HSO, OK og ellers seksjoner og 

avdelinger som yter tjenester til barn og unge. Ordfører åpnet konferansen og deltok aktivt under 

hele dialogkonferansen. Hele ungdomsrådet deltok med presentasjon av Ungdatamaterialet, 

som resulterte i en egenprodusert film.  De faste representantene fra ungdomsrådet hadde fått 

opplæring i metoder som skulle brukes på dialogkonferansen og deltok som gruppeledere.  

Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget valgte arbeidsgruppen å ha psykisk helse som 

utgangspunkt for konferansen med følgende fem prioriterte områder: 

 Nærmiljø 

 Skole og læringsmiljø 

 Venner og sosiale medier 

 Rusmidler og rusmisbruk 

 Helse- og hjelpetjenester  

https://www.youtube.com/watch?v=2y_lnCSrPyo
https://youtu.be/JuidxnetHSA
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Deltakerne ble delt i 12 grupper, hvor det ble sikret at ungdom var representert på alle gruppene. 

Det var utformet fem gruppeoppgaver med utgangspunkt i de prioriterte områdene.  

Det ble benyttet en metode (IGP) som gir alle deltakerne like muligheter til å utrykke sin mening 

og avgi sin stemme til de innspill og synspunkter som ble presentert. Hver gruppe skulle ideelt 

sett gjøre en samlet prioritering av videre innsatsområder som så deles med fellesskapet. Denne 

prioritering av videre innsatsområder ble overlatt til arbeidsgruppa og Ungdomsrådet i etterkant. 

  

 
 

Arbeidsgruppa vurderte dialogkonferansemetoden som en godt egnet metode for å få fram 

synspunkter fra ulike interessegrupper på en effektiv og demokratisk metode.  Konferansen har 

bidratt til å vise kompleksiteten i hva som skaper god eller dårlig helse og har gitt et bedre 

grunnlag for utforming av tiltak rettet mot barn og unge. Under følger en kort oppsummering av 

de viktigste innspillene til hvert tema fra dialogkonferansen. 
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4 OPPSUMMERING AV INNSPILL “UNGSANDEFJORD“ 2018 
 

NÆRMILJØ 

Felles møteplasser: Et sted hvor ungdom kan treffes for å gjøre forskjellige aktiviteter innenfor 

trygge og rusfrie rammer fikk mange stemmer og synes viktig for ungdommene som har gitt 

innspill. Svært mange har pekt på behov for å styrke eksisterende møteplasser eller skape flere 

og bedre. Det oppfordres til å finne ubrukte muligheter i nærmiljøene, som skolelokaler (etter 

skoletid), bibliotek og samfunnshus, samtidig som det er ønske om et ungdomshus i sentrum, i 

tillegg til Naper’n. Tilbudet bør være gratis, åpningstider må være tilpasset ulike aldersgrupper, 

og det må være både ansatte og frivillige voksne som er egnet til å arbeide med ungdom og 

drifte stedet.  

Tilgjengelighet til møteplasser er en forutsetning for at de skal brukes, ungdommene peker på 

avstand, dårlig og dyrt kollektivtilbud som hindringer. Det bør ses på løsninger som gir flere, 

tettere og billigere kollektivtilbud for de som bor utenfor sentrum.  

 

 
 

SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ 

Skolemiljøet: Ungdommene la stor vekt på det generelle skolemiljøet, med fokus på 

sammenhengen mellom skolemiljøet og psykisk helse. Det anbefales å lage en helhetlig plan for 

trivselsfremmende tiltak som skaper trygghet og sosial tilhørighet både i og utenfor 

klasserommet.  

Det kom forslag om å bruke friminuttene som utgangspunkt for sosiale aktiviteter og sosiale tiltak 

som skoleturer, utflukter, åpen skole. Det ble pekt på behov for økte ressurser til miljøarbeidere 

ved alle skolene. Disse, sammen med helsesykepleier og politi nevnes som viktige bidragsytere 

til å forhindre mobbing og ha ansvar for forebyggende tiltak, som f.eks. «Pusterommet» på 

videregående skole.  
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Læringsmiljøet: Læringsmiljøet i klassen bør kjennetegnes av åpenhet, trygghet og respekt som 

fremmer læring og mestring. Det er ønske om tydelige rutiner som fanger opp elever som faller 

utenfor, sliter faglig eller mobbes. Læreren forventes å ha både et faglig og et mentalt fokus i 

elevsamtaler, hvor styrking av selvbilde og egenmestring er i fokus.  

Struktur og organisering, undervisningsmetoder: Det ble foreslått færre elever i klassen og økte 

lærerressurs, som gir rom for mer elevkontakt og personlig og faglig oppfølging. Flere nevnte 

undervisningsmetoder som fremmer mestring og positive læringsopplevelser, mer 

praksisorientert læring og mindre teori, mindre lekser. Det kom flere forslag om mindre 

karakterpress, og politisk forankret strategi for lekse- og prøvebegrensning. 

Kompetanse og samarbeid: Svært mange satte sin stemme på «flere lærere med kompetanse 

om psykisk helse» og relasjonskompetanse. Lærere og ansatte må ha kunnskap til å kunne 

fange opp elever som strever.  Videre ble det pekt på nødvendigheten av tverretatlig samarbeid 

mellom ansatte i skolen og barnevern, psykisk helseteam og politiet.  

Helsefremmende tiltak i form av helseopplysning, undervisning om psykisk helse og 

livsmestring, samt mer læring om sosiale medier, tobakk og rusmidler fikk også mange stemmer 

fra ungdommene.  

Medvirkning må være reell, og ungdommene spesielt peker på at det er viktig å delta aktivt, bla 

ved å styrke Nærmiljøutvalgene (NMU) og Ungdomsrådet. 

VENNER OG SOSIALE MEDIER 

Inkludering: Med bakgrunn i antallet stemmer viser innspillene fra arbeidsgruppa og 

ungdomsrådet at dette har høy oppmerksomhet. Respekt for hverandre og at alle blir inkludert, 

nevnes sammen med mobbing og behov for hjelp til mobbere og de som blir mobbet. 

Tilgjengelige voksne vurderes som viktig.  

 

Videre pekes det på behov for kunnskap om sosiale medier, nettvett og holdningsskapende 

arbeid. Flere foreslår å bruke mindre tid på sosiale medier og mer tid sammen med venner, og 

at det er behov for mer kunnskap om hvordan sosiale medier og nettbruk påvirker oss.  

 

Behovet for sosiale møteplasser som gir et alternativ til virtuelle møteplasser blir også nevnt av 

flere. 
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RUSMIDLER OG RUSMISBRUK 

Tidlig forebygging var hovedfokus for både Ungdomsrådet og arbeidsgruppa. Virkemidler som 

ble nevnt av flere var økt relasjonskompetanse hos foreldre og ansatte i barnehage, skole og 

SFO, og fokus på å styrke selvfølelse i tidlig alder. Økt foreldrekompetanse gjennom lavterskel 

foreldrestøtte- og veiledning, vurdere mulige tiltak både i offentlige og frivillig sektor. Fange opp 

og ta tak i familier og barn som strever på et tidlig tidspunkt i barnehage og skole, gode 

barnevernstiltak er viktig. Tilgang til flere elevsamtaler med skolehelsesykepleier og fokus på 

forebygging og den samfunnsøkonomiske gevinsten som ligger i å gi tilstrekkelig ressurser til 

tjenesten.  

Hjelpetiltak ble vurdert som viktig, bl.a. flere forebyggende politi tett på ungdom på deres 

arenaer, samarbeide og sikre tilstedeværelse (f.eks. klubber), ruskontrakt på møteplasser og 

fokus på antidoping.  Mer fysisk aktivitet og samarbeid som fremmer mestring, trivsel og psykisk 

helse, ved økte ressurser til miljøarbeidere, helsesykepleiere og fysioterapeuter i skolen. 

Styrking av ungdomshelsestasjon, vurdering av å opprette kveldsåpent barnevernskontor, evt. 

tiltak for å gi mer informasjon om hvor ungdom kan få hjelp er ønsket fra mange både i 

arbeidsgruppa og ungdomsrådet.  

Samarbeid på tvers av faggrupper og samarbeid med foreldregruppa er pekt på som viktig. 

Likeledes at alle voksne må ta ansvar for å være gode rollemodeller, ved at de har et bevisst 
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forhold til egne holdninger og atferd knyttet til bruk av alkohol, særlig når barn og unge er 

tilstede. Samarbeid med frivillige pekes også på, det er ønske om at Natteravnene 

opprettholdes, og at det tas initiativ til flere samarbeidsprosjekter.    

Rusfrie arenaer og møteplasser som har gode aktivitetstilbud med gode voksne rollemodeller 

ønskes av svært mange av ungdommene. Flere har foreslått at det bevilges midler til flere 

ungdomsklubber, og at det er flere rusfrie arrangementer lokalt som er rimelige, sosiale og 

lavterskel.  

HELSE- OG HJELPETJENESTER 

Ressurser og tilgjengelighet: Dette fokusområdet fikk høyeste score av både arbeidsgruppa og 

Ungdomsrådet, med overvekt fra sistnevnte. Det er ønske om at det ansettes flere 

helsesykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og miljøarbeidere, samt andre helsearbeidere. 

Dette vil muliggjøre at helsestasjon for ungdom øker sine åpningstider og helsesykepleier er 

tilgjengelig der ungdommen er på fritida. I tillegg er det ønske om at det er helsesykepleier 

tilstede på skolene alle ukedager, gjerne med utvidede åpningstider. Det er også ønske om 

lettere tilgang til skolefysioterapeut. 

Et annet forslag er døgnåpent tilbud av tverrfaglig team, i form av for eksempel hjelpetelefon. 

Videre foreslås det å opprette E-tjenester, med mulighet for bruk av sosiale medier (lik 

Helsesista). 

 

 

Samarbeid mellom faggrupper og innsats på tvers av fagområder nevnes som viktig og 

nødvendig. Likeledes at ansatte i tjenestene er faglig trygge i møte med ungdom. Det er også 
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ønske om at lærere har bedre kompetanse på psykisk helse, livsmestring, sosial kompetanse og 

at de får tilbud om etterutdanning på psykisk helse, rus og helsefremmende skolemiljø.  

Brukermedvirkning i betydning av involvering i utforming av tjenesten. Dette foreslås oppnådd 

ved å opprette brukerforum på systemnivå (i helseseksjonen og skole), spørreundersøkelser, og 

andre metoder for medvirkning. Det påpekes at det er behov for å utvikle medvirkningsarenaer 

og at ansatte øker sin kompetanse om medvirkning.  

5 OPPSUMMERING  
Dialogkonferansen med representanter fra ungdom, kommunalområdene, frivillige og 

folkevalgte, til sammen 100 deltakere, bidro til en kvalitativ utdyping av datamaterialet fra 

Ungdataundersøkelsen. Dette har gitt et godt grunnlag for målrettede strategier og tiltak.  

I et medvirkningsperspektiv er det sentralt at ungdommen kommer til orde og at deres 

forståelse, erfaringer og tanker om viktige innsatsområder blir hørt. Derfor har  arbeidsgruppa 

lagt stor vekt på de innspillene ungdommene har gitt under selve konferansen. I tillegg legges til 

kunnskap fra de øvrige medvirkningsprosessene (ideverksted og prosesser i Ungdomsrådet).  

Ungdommen er opptatt av den psykiske helsetilstanden generelt i ungdomsgruppa og deres 

innspill understreker  hva som kan fremme psykisk helse på ulike arenaer. Først og fremst er de 

opptatt av skolehverdagen, hvordan de opplever eget skole- og læringsmiljø. Relasjoner elevene 

seg imellom, relasjon lærer – elev og skole-hjemsamarbeid er viktig.  

 

 

Likeledes er de opptatt av at skolen har et helsefremmende miljø og et støttende læringsmiljø 

som kjennetegnes av åpenhet, trygghet, respekt og som fremmer læring og mestring. Videre 

https://www.youtube.com/watch?v=0ChKMu7kZLI
https://www.youtube.com/watch?v=0ChKMu7kZLI
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ønsker de rutiner som fanger opp elever som er ensomme og alene, sliter faglig eller personlig 

eller er utsatt for mobbing.  

De mener at læreren bør ha fokus på elevenes mentale helse, og det forventes at ansatte i 

skolen innehar nødvendig kompetanse for å kunne møte elevene på en hensiktsmessig måte og 

samarbeider med andre tjenester.   

Rusfrie sosiale møteplasser løftes fram som et viktig helsefremmende og forebyggende tiltak, og 

ungdommene er tydelige på at det er behov for at slike arenaer styrkes, ved å skape flere 

ungdomshus eller ungdomsklubber.  

Alkohol er rusmiddelet de fleste ungdommene er opptatt av, og de etterlyser gode rollemodeller, 

foresatte som er bevisste på eget bruk, helseopplysning og rusfrie møteplasser. Rusproblemer 

knyttet til narkotika er ikke eksplisitt nevnt, men det er fokus på gode rutiner for å fange opp 

ungdom som er i negativ utvikling og at det finnes gode hjelpetilbud. 

Venner og inkludering er viktig, flere innspill peker på behov for gode rutiner for å fange opp 

utenforskap og mobbing, samt oppfølging av den som blir mobbet og den som mobber. Det 

rettes oppmerksomhet mot sosiale medier som mulige arenaer for negativ atferd, og at det er 

viktig med kunnskap om hvordan sosiale medier påvirker.  

Helse- og hjelpetjenester representerer viktige ressurser for ungdommene, både i 

helsefremmende, forebyggende sammenheng og som et sted å få hjelp til det ungdommen står i 

her og nå.  

Tilstrekkelig ressurser til å ha tjenester som er tilgjengelige og på ungdommens premisser løftes 

fram av svært mange av ungdommene. Ungdomshelsestasjonene og skolehelsetjenesten 

ønskes styrket.  
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6 VEIEN VIDERE 
 

Kunnskapen som har kommet fram gjennom Ungdataundersøkelsen (Ung i Sandefjord 2017) og 

på Ungdatakonferansen (UNGSandefjord) vil bli løftet inn i arbeidet med kommunens 

planstrategi og i Folkehelseoversikten for Sandefjord kommune.   

I tillegg er det gjort andre medvirkningsprosesser i kommunen der barn og unge har deltatt 

(medvirkning i kommuneplanarbeidet, FellesForum og Helsefremmende nærmiljøprosjektet). 

Disse vil også kunne gi viktig innspill til planstrategi. 

 

  



 

 

 


