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I den nasjonale tilleggsundersøkelsen til studentenes helse og trivselsundersøkelse som ble presentert
denne uka, går det frem at 31% av studentene opplever alvorlige psykiske symptomplager, 23% har
vurdert å ta livet sitt og 19% har skadet seg med vilje. 15% har tenkt på å ta sitt eget liv de siste 14
dagene.
Det er ikke mulig å overdrive alvorligheten i dette. Det kan ikke være mulig for en studentby som
Drammen å ikke trykke på den store røde knappen og umiddelbart ta grep for å komme denne sårbare
gruppen i møte.
Vi ønsker at rådmannen svarer på følgende:
1. Har Drammen kommune vært i kontakt med Universitetet og studentorganisasjonene for å
diskutere grep som kan tas for å adressere denne umiddelbare utfordringen?
2. Kan rådmannen eventuelt gjøre rede for hvilke grep som er tatt?
3. Har vi i dag noen oppsøkende tjenester som kan fange opp studenter som isolerer seg med
psykiske plager?
4. Det har i flere år vært etterlyst en handlingsplan for selvmordsforebygging i Drammen
kommune. Det er også fattet vedtak om at en slik plan skal utarbeides. Det har vært eksplisitt at
denne ikke skal inngå i en større plan, men være eksplisitt knyttet til selvmordsforebygging. Hva
er status for dette arbeidet?
5. Hvilke muligheter har studenter som i dag sliter med alvorlige psykiske plager til å få hjelp?
6. Dersom en innbygger trenger tjenester akutt finnes det noen hastebehandling?
Svar
Det er flere rapporter som må sees i sammenheng når man skal vurdere studenters helse og trivsel
under pandemien. Legger ved lenke til intervju med psykolog/leder for ekspertutvalg Peder Kjøs
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OQOwvE/kjoes-om-studentene-de-har-bare-en-kjedelighverdag og rapport fra regjeringsoppnevnt ekspertgruppe levert fredag 30.4.2021.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk-undercovid-19-pandemi/id2846714/
1. Kommunen var i møte med Studentsamfunnet ved USN oktober 2020 der ett av temaene var
studentenes psykiske og fysiske helse og hvilke tilbud som studentene kunne benytte seg av.
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Kommunale tilbud som helsestasjon for ungdom, Ungdomstorget, Rask psykisk helsehjelp og
psykisk helse og rus er eksempler på tilbud som er aktuelle for studenter med psykiske plager.
Kommunen vurderer løpende alle lokale og nasjonale funn som kan være virkninger av
pandemien. Dialog med studentsamfunnet om hvordan informasjon om tilbudene kan
kommuniseres er gjennomført.
2. Informasjon er delt med studentsamfunnet samt hvor studentene kan finne informasjon om
kommunens tilbud.
Det kommer en sak i utvalget for kultur, idrett og frivillighet i juni som kan bedre studenters
trivsel i Drammen. Saken omhandler at kommunen tilbyr goder som for eksempel studenthus, råd eller andre goder som f.eks. busskort, kinobilletter o.l., mot at studentene
bostedsregistrerer seg i Drammen i studietiden.
3. Kommunen har ingen oppsøkende virksomhet verken til studenter eller andre som ikke selv har
henvendt seg til hjelpetjenestene med unntak av tilbud om kartleggingsbesøk hos friske eldre
som ønsker å ta imot et slikt tilbud.
SSN Helse har flere lavterskeltilbud til alle som har behov for noen snakke med, enten det er
små eller store tema.
4. Rådmannen er enig i at en handlingsplan for å forebygge selvmord er et aktuelt
oppfølgingstiltak. Arbeidet med å samle kunnskap er påbegynt for å vurdere videre planbehov.
5. Studenter har tilgang til kommunens tjenester innenfor psykisk helse på lik linje med andre
innbyggere. Studenter kan få hjelp tidlig og uten henvisning, gjennom kommunens lavterskel
mottak og - Rask psykisk helsehjelp. Hvis det avdekkes alvorlige psykiske symptomer må
legevakt og spesialisthelsetjeneste vurdere tiltak.
6. Legevakta i Drammen er instansen for akutt behov for hjelp hele døgnet. Lavterskel mottak i
psykisk helsetjeneste er tilgjengelig på ukedager og krever ingen henvisning fra lege. Kurs og
videoer rettet mot angst, nedstemthet, søvn, rus og avhengighet, aktivitet m.m er siste halvåret
digitalisert og lagt tilgjengelig for alle som ønsker. Lenker til kurs og videoer finnes på nettsidene
til kommunen.
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