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Rusmedelsförebyggande delas in i allmän-
prevention, riskförebyggande och repara-

tivt arbete 
 
Allmänpreventionens målgrupp är en hel 
befolkning eller viss målgrupp. Målsätt-
ningen kan vara att senarelägga bruket 
av rusmedel eller att öka målgruppens 
medvetenhet om risker med rusmedels-
bruk. (Bl.a. denna plan) 
 
Riskförebyggandet riktar sig till en sär-
skild målgrupp för vilken man kunnat 
identifiera en risk gällande rusmedels-
bruk, det kan vara en grupp som har risk 
att utveckla problembruk senare i livet 
eller en grupp i ett tidigt skede av pro-
blembruk. Målsättningarna kan t.ex. vara 
att förebygga rusmedelsbrukets början, 
dämpa ett påbörjat bruk, förebygga mar-
ginalisering och minimera skadorna. 
(Bl.a. åtgärdsplanen i denna plan). 
 
Reparativt arbete riktar sig till problem-
brukare och består bl.a. av olika vård- 
och stödformer samt skade- och riskre-
duktion. Målsättningen är att förebygga 
att problemet uppstår på nytt eller att si-
tuationen förvärras. Det reparativa arbe-
tet är också förebyggande. 
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”Man kan jobba förebyggande trots att man själv använder rusmedel. Den vuxnas restriktiva 
hållning till minderårigas rusmedelsbruk är viktigare än om hen själv använder rusmedel.” 
(Handbok till rusmedelsarbete i Helsingfors skolor, 2016) 
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Rusmedelsanvändning kan i en del fall vara ett symptom på underliggande problem eller ut-

maningar av olika slag. Exempelvis kan personer som lider av psykisk ohälsa ”självmedicinera” 

med olika rusmedel. Genom att tidigt erbjuda olika former av psykosocialt stöd kan man 

främja personers psykiska och sociala förmåga att hantera vardagen. I Korsholm ingår psyko-

socialt stöd bland annat i socialväsendets tjänster och i elevvården. 
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Med penningspel avses i första hand att spela om 
pengar (satsa pengar), exempelvis på online casi-
non, på spelautomater i matbutiken, genom att 
lotta eller genom organiserad vadslagning inom 
fotboll eller trav. Åldersgräns 18 år.  
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Förebyggande missbrukarvård 

är lagstadgad verksamhet 

(t.ex. grundlagen, lagen om or-

ganisering av det förebyg-

gande rusmedelsarbetet, alko-

hollagen, tobakslagen, narkoti-

kalagen, lotterilagen, hälso- 

och sjukvårdslagen, social-

vårdslagen och lagen om miss-

brukarvård) (Tamminen, 2017) 
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Skolans elevvårdsgrupp 

Styrgruppen för elevhälsan 

Elevhälsans styrgrupp har 

som uppgift att leda, ut-

veckla och utvärdera både 

den gemensamma och indi-

viduella elevhälsans arbete i 

Korsholm, så att alla elever i 

kommunen får samma ser-

vice. Styrgruppen ger riktlin-

jer för hur elevhälsans skall 

ordnas i skolorna. Gruppen 

är mångprofessionell. 

Till det förebyggande arbetet hör även att tidigt ingripa vid skolfrånvaro. Från och med hösten 

2018 har Korsholm en gemensam handlingsplan vid oroväckande skolfrånvaro. Elevens närvaro i 

skolan förebygger i utslagning, psykisk ohälsa, marginalisering mm. 
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Eleven väljer själv om hen tar 

emot de tjänster som den indivi-

duella elevhälsan erbjuder. Att gå 

till skolhälsovården (det gäller 

även hälsogranskningar), kura-

torn eller skolpsykologen är frivil-

ligt. Man behöver även elevens 

tillåtelse för att sammankalla en 

expertgrupp till stöd för hen.  
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Skolcoachen 

Skolcoachen i Korsholms högstadium arbetar enbart förebyggande genom att fungera som en 

extra vuxen under rasterna som eleverna kan prata med om vad som helst. Genom en nära kon-

takt med eleverna ger skolcoachen ett inofficiellt psykosocialt stöd, fungerar som länk mellan 

skolpersonalen och eleverna samt upptäcker och ingriper i mobbning och andra sociala konflik-

ter. Skolcoachen fungerar enligt lågtröskelmodellen och hjälper behövande att komma i kontakt 

med elevvårdstjänsterna, andra kommunala tjänster samt missbrukartjänster. 
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Om orsak finns kan barnskyddet även 

samarbeta med polisen genom konsul-

tationer eller överenskommelser om hur 

man tillsammans kan hantera fallet. Om 

en brottsanmälan gjorts har den arbets-

processen företräde, så att polisens ut-

redning kan göras obehindrat.  

 

I Korsholm finns en mångprofessionell och tvärsektorell barnskyddsgrupp som arbetar för: 

 att bidra till att barnet har en trygg uppväxtmiljö samt att trygga barnets utveckling och hälsa, 
eftersom barn har rätt till sin barndom 

 att all personal skall veta till vem de skall vända sig till i barnskyddsärenden 

 att personalen som upptäcker att ett barn far illa, ska göra en barnskyddsanmälan i ett tidigt 
skede 

 att personalen skall ha ett fungerande samarbete i klientärenden 
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Urin- och blodprov för test-
ning av narkotikaklassade 
preparat tas på laboratoriet 
vid huvudhälsostationen i 
Smedsby. För dessa behövs 
remiss och testen skickas 
till Helsingfors för analys, 
resultaten kommer tidigast 
efter 12 dagar. Även alko-
holtest tas på HVC. Testen 
är av en sådan kvalitet att 
de håller som bevis i rätts-
processer.  
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2.6 

Den här planen samt den 

skolspecifika åtgärdsplanen 

ska vara lättillgängliga för 

skolans personal, elever och 

vårdnadshavare samt årligen 

uppmärksammas och proces-

sas. 
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Effektivt rusmedelsförebyggande bygger på att eleverna får samma signaler och budskap 

från många olika håll samtidigt! 
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http://pepp.fi/
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Tobak är det rusmedel som mest di-
rekt berör skolans vardagliga arbete, 

eftersom det är det mest använda 
rusmedlet bland minderåriga under 

skoltid. En tydlig tobakspolicy, som de 
vuxna i skolan ser till att följs, är en 
av de mest verkningsfulla insatser 
som skolan kan göra för att främja 

tobaksfrihet. 
 

Inom forskningen som försöker utröna 
orsakerna till missbruk och beroende 
finns en teori om betydelsen av att 
bryta mot regler och lagar. Att röka el-
ler snusa som minderårig kan vara det 
första brottet man begår och det kan 
ses som att ha tagit ett steg över en 
juridisk tröskel. Att därefter använda 
andra olagliga eller förbjudna ämnen 
kan vara lättare. (Päihdepäivät, 2018) 
 

Det är förbjudet att röka eller 
snusa för den som är under 18 
år. Även innehav av tobakspro-
dukter är förbjudet för minderå-
riga (Tobakslagen 
29.6.2016/549). Rökning/snus-
ning är förbjudet på skolans om-
råde och i anslutning till skolans 
aktiviteter. 
 
Se definitioner av tobakspro-
dukter samt berörda lagar i bila-
gan. 
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https://www.avi.fi/sv/web/avi/alkoholi
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Förklaringar för åtgärdsplanernas scheman på följande två sidor:  

 Mörkare blåa pilar visar det vanliga tillvägagångssättets följd, kan visa flera alternativ 

att välja mellan. 

 Ljusblå pilar visar att det kan väljas, men troligen slutar åtgärdsförloppet vid den ru-

tan, exempelvis att inga vidare åtgärder görs. 

 Tanken är att alla som kan beröras/involveras i rusmedelsfall är införstådda i åt-

gärdsförloppen, exempelvis genom att läsa hela planen och genom att den tas upp  
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En elev är berusad/påverkad i skolan (eller 

man har starka misstankar om detta) 

Eleven förs till rektor. Skolhälsovården konsult-
eras och kan vid behov komma till skolan. Vid 
akut oro för elevens hälsa, ring 112. 

Vårdnadshavarna kontaktas och ombeds komma till 
platsen och ta hand om eleven. Fråga om de och eleven 
själv ger tillåtelse till alkotest/drogtest. 

Ja till alkotest/drogtest: Skolhälsovårdare skri-

ver remiss och vårdnadshavaren för eleven till 

HVC för provtagning. Tillåtelseblankett fylls i av 

eleven före provtagningen. Skolhälsovården an-

svarar för uppföljning och tilldelning av labbsva-

ret. Alkoblåstest görs vid akuten på HVC. 

Nej till alkotest/drogtest 

Skolan konsulterar socialen eller 

gör barnskyddsanmälan direkt 

om misstankarna är starka. Vid 

positivt resultat, starka misstan-

kar, innehav, langning konsulte-

ras polisen och/eller brottsan-

mälan görs av rektorn. 
Positivt resultat Negativt resultat 

Om misstankarna kvarstår 

eller beteendet upprepas, 

upprepa proceduren. 

Expertgrupp kring eleven skapas vid behov och 

med samtycke av eleven själv. 

Socialen: Då oros-/barnskyddsan-

mälan gjorts gör socialarbetare 

en utredning över barnets behov 

och eventuellt blir hen barn-

skyddsklient och åtgärder erbjuds 

via barnskyddet. Den som gjort 

barnskyddsanmälan blir kontakt-

person, kommer med på första 

träffen med barnet och vårdnads-

havare till socialen. Eventuellt 

kallas även t.ex. skolpersonal till 

möten.  

Polisen: Om brottsanmälan 

gjorts, kontrollera instrukt-

ioner av dem (så att inte 

utredningen påverkas) 

samt kom överens om sam-

arbete och vem som är 

kontaktperson. Ge polisen 

info om exempelvis even-

tuell langning, spridning, 

kontaktnät mm. 

Eleven skickas vid behov till vidare 

vård (ungdomsstation, el.dyl. köp-

tjänst eller tredje sektorn, för speci-

alsjukvård krävs remiss). Uppföljning. 

Eleven erbjuds stödsamtal 

inom den individuella elev-

hälsan (t.ex. kurator, skolpsy-

kolog, skolhälsovård) eller 

hänvisas till kommunens 

uppsökande ungdomsarbe-

tare för livshanteringsrådgiv-

ning. Eleven har rätt att vägra 

(men överväg att konsultera 

socialen). 

 

Man har starka misstankar om att en viss 

elev använder illegala droger 

 

Rektorn informeras och besluter om 
vidare åtgärder. Eleven hörs i frågan. 

Åtgärdsplan för när en elev UNDER 18 är eller misstänks vara berusad/påverkad i skolan på skoltid, alterna-

tivt använder illegala droger. 

<18 
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All verksamhet som Fritid och kultur ordnar för barn och ungdomar är rusmedelsfri och nolltole-

rans råder. Vid evenemang som ordnas av Fritid och kultur är det inte personalens ansvar att se till 

att ungdomar inte är påverkade av rusmedel. Om ett sådant fall påträffas, måste man förstås be 

dem att lämna evenemanget. I mån av möjlighet försöker man garantera att ungdomen kommer 

sig oskadd hem eller till vård, exempelvis genom att kontakta vårdnadshavare. Är ungdomen min-

derårig kontaktas kommunens socialväsende för konsultation eller barnskyddsanmälan. Ifall man 

inte vet vem ungdomen är, så kan man inte göra annat än att ringa polisen och låta dem sköta 

ärendet kring barnskyddsanmälan.  
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Exempel: För en ungdom som röker 5 paket tobak per vecka, uppgår de månatliga kostnaderna till runt 130 

euro i månaden. Det är en stor del av en ungdoms månadsbudget. 
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En helt naturlig del av det uppsökande ungdomsarbetet är att fungera som följeslagare och stöd, 
genom att t.ex. hämta och skjutsa ungdomar till möten och träffar om de själva vill och önskar. 

Rusmedelsförebyggande verksam-
hetsinslag 

Uppsökarna finns med på t.ex. föräld-
ramöten i högstadiet och på olika 
mässor som högstadiet ordnar. Vuxna 
på byjin är också en verksamhet med 
ett rusmedelsförebyggande syfte. 
Tanken är att vuxna skall finnas som 
stöd på olika ungdomsdanser i byg-
den, t.ex. i Åminne folkpark, och på 
Maxmodansin.  Uppsökarna är också 
närvarande under skolavslutningen i 
Vasa centrum i samarbete med Vasa 
ungdomsservice. De vuxna promene-
rar runt på parkeringen och bidrar på 
detta sätt till en lugnare atmosfär un-
der kvällens gång. Om hjälp behövs, 
kan de också agera samtalsstöd eller 
hämta första hjälpen-patrull eller ord-
ningsvakter.  
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Rusmedelsförebyggande verksamhetsinslag 

Ungdomsledarna jobbar tätt med högstadierna. Förutom rastaktiviteter brukar ungdomsle-

darna medverka i och ordna temadagar, som är direkt riktade som rusmedelsförebyggande 

verksamhet. Ungdomsledarna har även föreläst om attityder kring rusmedel i åk 5-6 i både 

svenska och finska lågstadier.  
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Följande dokument styr ungdomsinform-
ations- och rådgivningsarbetet i Finland: 

 ungdomslagen 2006 

 barn- och ungdomspolitiska utveckl-
ingsprogrammet 2012-2015 

 Europarådets rekommendationer 
om ungdomsinformation Nr R(90)7 
och CM/Rec(2010)8 

 Europeiska ungdomsinformations- 
och rådgivningsprinciper (2004) 

 Principerna för webbaserade ung-
domsinformations- och rådgivnings-
tjänster (2009) 

 Europeiska unionens ungdomspoli-
tiska strategi 2010-2018 

 Rätt till information är erkänd i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättig-
heterna, i FN:s konvention om bar-
nets rättigheter och i Europeiska 
konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna 
(Koordinaatti, 2018) 
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Rusmedelsförebyggande verksamhetsinslag 

Decibel ordnar ingen egen rusmedelsförebyggande verksamhet förutom ovan beskrivna inform-
ationssidor och rådgivning inom ämnet. Ungdomsinformatörerna kan dock representera Decibel 
som en förebyggande aktör exempelvis på andra aktörers, skolors eller kommuners rusmedels-
förebyggande evenemang.  

http://www.decibel.fi/
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Rusmedelsförebyggande verk-
samhetsinslag 

Idrotten har inga direkta rus-
medelsförebyggande verksam-
hetsinslag, endast i samarbete 
med andra aktörer.   
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o 
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5. Förslag om en missbrukskoordinator i Korsholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korsholms kommun har föreslagit 

för Vörå kommun att kommunerna 

gemensamt kunde anställa en miss-

brukskoordinator. Den preliminära 

reaktionen är positiv.  
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http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/utbildningsordlista_05.html#P
https://www.mediesprak.fi/sprakrad.aspx?id=985#.WxEy5oq-mUk
https://www.korsholm.fi/social-och-halsovard/familje-och-individomsorg/stod-till-familjer/barnskydd/
https://www.korsholm.fi/social-och-halsovard/familje-och-individomsorg/stod-till-familjer/barnskydd/
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Hur ska jag gå till väga när jag vill 
prata om rusmedelsbruk med ele-
verna? Tänk om de frågar om jag 

själv varit full eller provat knark eller 
varför jag själv röker? Vad ska jag 

säga när eleverna redan verkar veta 
allt? Tänk om vår diskussion leder till 

att de blir mer sugna på att prova 
olika rusmedel? 

Rusmedelsbruk finns överallt i skole-
levernas vardag – i närmiljön, i me-

dia, bland vänner eller i familjen. Det 
är etiskt ohållbart att undvika ett så 

viktigt samtalsämne. Diskussioner om 
rusmedel behöver inte handla bara 
om elevernas egna rusmedelsbruk. 
Minns att eleverna värdesätter sina 
vårdnadshavares och lärares åsikter 

och synpunkter.  
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https://www.paihdelinkki.fi/sv
http://www.nykter.fi/
http://www.ehyt.fi/sv
https://www.a-klinikka.fi/pa-svenska
https://www.drugsmart.com/
http://www.droginfo.com/
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https://www.korsholm.fi/social-och-halsovard/familje-och-individomsorg/kontaktuppgifter/
https://www.korsholm.fi/social-och-halsovard/familje-och-individomsorg/kontaktuppgifter/
mailto:nuorisoasema@vaasa.fi
mailto:nuorisoasema@vaasa.fi
https://klaara.vaasa.fi/sv/ungdomsstation-klaara
mailto:Info@missbrukarvard.fi
http://www.missbrukarvard.fi/
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https://www.nasuomi.org/kokoukset/
http://www.aa.fi/index.php
https://www.malax.fi/social-och-halsovard/pixnekliniken/
mailto:info@pohjanmaankriisikeskus.fi
http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi/svenska.html
http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi/svenska.html
https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/beroende-och-mentalvardsservice
mailto:Info@missbrukarvard.fi
http://www.missbrukarvard.fi/
http://kran.fi/
mailto:lansisuomi@riku.fi
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http://www.riku.fi/se/brottsofferjouren/
https://www.korsholm.fi/uppleva/ung-i-korsholm/ungdomsgarden-ziti/ungdomsledarna/
https://www.korsholm.fi/uppleva/ung-i-korsholm/ungdomsgarden-ziti/ungdomsledarna/
http://www.korsholmssvenskaforsamling.fi/ungdom/kontaktuppgifter/
http://www.korsholmssvenskaforsamling.fi/ungdom/kontaktuppgifter/
https://www.decibel.fi/
mailto:uppsokande@korsholm.fi
https://www.folkhalsan.fi/vuxna/vard-och-stod/resurscenter/
https://www.folkhalsan.fi/vuxna/vard-och-stod/resurscenter/
https://www.folkhalsan.fi/vuxna/vard-och-stod/resurscenter/

