Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015
2016-004962
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at vedlagte udgør ”Rusmiddelundersøgelse 2015”.
Skoleudvalget orienteres ligeledes om Rusmiddelundersøgelsen 2015 på mødet den 16. februar 2016.
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget ser meget positivt på, at forbruget af rusmidler blandt de unge i Aalborg Kommune er faldet. De unge
stifter bekendtskab med rusmidler senere, og mængden af de rusmidler som de unge stifter bekendtskab
med, er faldet.
Udvalget bakker op om anbefalingerne til det videre arbejde og konstaterer, at det er vigtigt med et godt
samarbejde mellem skolen og forældrene, mht. at give de unge en viden om rusmidler. Samtidig er det vigtigt
fortsat at have fokus på sammenhængen mellem et større forbrug af cigaretter og alkohol og den mentale
trivsel. Undersøgelsens resultater giver væsentlig viden, som kan anvendes i det fremtidige
forebyggelsesarbejde - herunder i rusmiddelseminarerne.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sagsfremstilling fremsendes for at orientere Familie- og Socialudvalget om resultaterne af den
rusmiddelundersøgelse, der er gennemført i 2015.
Skoleforvaltningen har i 2015 gennemført en rusmiddelundersøgelse. Undersøgelsen er den fjerde, idet den
tidligere har været gennemført i 2005, 2008 og 2011. Undersøgelsen er gennemført på 6.- 10. klassetrin.
Formålet er at give et indblik i de unges trivsel, værdier, prioriteringer og adfærd i forhold til alkohol, rygning,
rusmidler og kriminalitet. Undersøgelsen giver væsentlig viden som anvendes i forebyggelsesperspektiv.
Rusmiddelundersøgelsen i 2015 er besvaret af 5.177 elever på folkeskoler og privatskoler. Det svarer til 67
% af eleverne på 6.-10. klassetrin.
Resultaterne af rusmiddelundersøgelsen er vedhæftet dels i en version, hvor alle resultater fremgår og dels i
en pixiudgave, hvor de væsentligste resultater er medtaget. Nedenstående er undersøgelsens hovedfund
beskrevet.
Undersøgelsens hovedfund
Generelt kan det ud fra undersøgelsens resultater konkluderes at arbejdet med at nedbringe forbruget af
rusmidler blandt de unge i Aalborg Kommune, går den rigtige vej. De unge stifter bekendtskab med rusmidler senere, og mængden af de rusmidler som de unge stifter bekendtskab med, er faldet.
De overordnede resultater er:
Alkohol





Færre unge drikker alkohol – 34 % af de adspurgte unge i 2005 har ikke prøvet at drikke alkohol. I 2011
var det tilsvarende tal 36 % og i 2015 er det 41 %.
Flere unge venter med at prøve at drikke alkohol for første gang – 34 % af de unge i 2005 havde ikke
prøvet at drikke alkohol sammenlignet med 41 % i 2015.
De unge drikker ikke så hyppigt som tidligere – andelen af unge der drikker alkohol 1 til 2 eller flere gange ugentligt er faldet fra 16 % i 2005 til 4 % i 2015.
Andelen af elever som ikke har en aftale med deres forældre, om hvorvidt de må drikke alkohol, er faldet
fra 23 % i 2005 til 17 % i 2015.

Rygning






Der er sket et generelt fald indenfor for andelen af dagligrygere – fra 11 % i 2005 til 4 % i 2015.
Aalborg Kommune ligger lidt over det nationale gennemsnit af unge dagligrygere – det nationale gennemsnit er 2,5 %.
Der er sket et fald på alle klassetrin i 6.-9. klasse i forhold til andelen af dagligrygere – både blandt piger
og drenge.
Der er sket en stigning i antallet af dagligrygere blandt pigerne på 10. klassetrin – fra 21 % i 2005 til 31
% i 2015.
Der er flere dagligrygere blandt pigerne end drengene i 10. klasse – i 2015 angiver 24 % af drengene at
være dagligrygere mod 31 % af pigerne.

Hash





Andelen af unge som har prøvet at ryge hash, er gået fra 11 % i 2005 til 7 % i 2015.
Af gennemsnittet på 7 %, af unge der har prøvet at ryge hash, er fordeling 9 % af drengene og 6 % af
pigerne.
Der er flest, der angiver at de første gang prøvede hash i 8. klasse – 28 % af de elever, der har prøvet
at ryge hash, prøvede det første gang i 8. klasse. Det tilsvarende tal i 7. klasse er 23 % og 22 % i 9.
klasse.
De unge ryger primært hash til privatfester eller hjemme ved vennerne – 56 % af de elever, der har
prøvet hash angiver at de har røget til privatfester og 42 % hos venner.
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Stoffer




Færre unge tager stoffer over de seneste 10 år – antallet er faldet fra 4 % i 2005 til 2 % i 2015.
Der er flere drenge end piger, der tager stoffer – 2 % af drengene mod 1 % af pigerne i 2015.
Af de unge der prøver stoffer, er andelen der kun prøver det 1 gang steget – fra 27,5 % i 2005 til 37 % i
2015
Antallet af narkorelaterede dødsfald - både blandt unge og voksne – er på landsplan steget siden 2012
baseret på Rigspolitiets opgørelse over narkorelaterede dødsfald – Region Nordjylland ligger dog lavest
af samtlige regioner i Danmark.



Kriminalitet
 Størstedelen af de unge har hverken begået eller været udsat for tyveri (69 %) - en minoritetsgruppe på 6
% har både begået og været udsat for tyveri.
 Opgjort på erfaring med rusmidler, alkohol og rygning, ses der en klar sammenhæng mellem mængden
af rusmidler og hvorvidt de unge har begået tyveri – 42 % af de unge, som ofte drikker alkohol, har prøvet
at begå tyveri og 68 % af dagligrygerne har erfaring med tyveri.
 35 % af de unge som ofte drikker alkohol har prøvet at begå hærværk eller vold. Det samme gør sig gældende for 58 % af dagligrygerne.
 De samme tendenser gør sig gældende for unge, der har været udsat for kriminalitet, opgjort på deres
brug af rusmidler – der kan altså påvises en sammenhæng mellem de unges brug af rusmidler og deres
kriminalitetsadfærd.
Trivsel
 Der ses en sammenhæng mellem elevernes generelle trivsel og rygning af cigaretter og indtag af alkohol
(se kapitel 8 i Rusmiddelundersøgelsen).
 Jo oftere eleverne drikker alkohol og ryger cigaretter, jo mindre trives de. Dette gælder; at de synes mindre godt om at gå i skole, de føler sig mere ensomme, pjækker oftere, har flere sygedage, oftere går til
lægen og føler sig mere stresset (se kapitel 8 i Rusmiddelundersøgelsen).
Det videre arbejde
På baggrund af undersøgelsens resultater, kan Aalborg Kommune med fordel skærpe det forebyggende
arbejde på følgende punkter:






Mere fokus på forældreinddragelse.
Et større fokus på forskellene mellem drenge og piger.
Jo tidligere den forebyggende indsats bliver sat i gang, jo bedre.
Fokus på holdnings- og værdisnakke med de unge.
Vigtigt med et godt og konstant opdateret samarbejde mellem skolen og forældrene, mht. at give de unge en viden om rusmidler.

Undersøgelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside, på ny subsite for SSP/trivsel og på ”nogetathavedeti” og udsendes bredt til alle i SSP-samarbejdet.
Undersøgelsen skal bl.a. danne baggrund for en justering og udvikling af de forbyggende indsatser således,
at Aalborg Kommune i bedst mulig grad kan være sikre på, at indsatserne bygger på viden og fakta.
Her tænkes bl.a. på:
-

-

Alkohol- og Rygeseminar på 6. årgang
Rusmiddelseminar på 8. årgang
Samarbejdet med ungdomsuddannelserne om forebyggende arbejde
En større opmærksomhed på de ældste pigers problemstillinger.
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Bilag:
Rusmiddelrapport 2015.pdf
Rusmiddel_Pixie_2015.pdf
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