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I förra numret kunde ni läsa  
om mörka siffror för folkhäl-
san i Ale kommun. Rökning 
och psykisk ohälsa bland unga 
är särskilt oroväckande, likaså 
att antalet tonårsaborter fort-
sätter att öka.

På Ale Gymnasium arbe-
tar man hårt för att fånga upp 
ungdomar på glid och före-
bygga att de far illa. Avgö-
rande i arbetet är att det finns 
vuxna som engagerar sig och 
finns till hands. 

Det är svårt att hitta en 
orsak till problemen och olika 
faktorer spelar in.

– Det finns många an-
ledningar till att ungdomar 
mår dåligt. Lågkonjunktu-
ren bidrar till psykisk press 
och ökade krav på ungdomar 
när föräldrar blir arbetslösa. 
Skolan idag är inte anpassad 
för alla och i många fall kan 
de teoretiska programmen slå 
ut ungdomar som behöver en 

annan typ av utbildning. Det 
är ett etiskt dilemma, för sam-
tidigt som man vill hålla kvar 
eleven är det viktigt att ge 
dem realistiska framtidsper-
spektiv, säger Carina Zito-
Andersson, skolkurator på 
Ale gymnasium. 

Hon menar att det är vik-
tigt att eleverna får formu-
lera sin egen framtid, vilket 
det inte alltid finns utrym-
me för.

Susanne Dejenfelt, skol-
sköterska på Ale gymnasium, 
försöker varje nytt läsår ha ett 
individuellt hälsosamtal med 
alla nya elever där man sam-
talar om hur de mår, om de 
känner höga krav, och hur det 
ser ut med rök- och alkohol-
vanor. I år kommer inte alla 
att kunna erbjudas hälsosam-
talet eftersom influensavac-
cingeringen är prioriterad.

– Jag träffar tjejer som 
pressar sig enormt. Konkur-

rensen är stenhård och många 
upplever att de inte kommer 
vidare utan högsta betyg, 
säger hon.    

Förhoppningen är att den 
nya skollagen som regeringen 
föreslagit ska bidra till att ut-
bildningen anpassas mer efter 
individen. Det skulle innebä-
ra fler yrkesprogram, möjlig-
heter att jobba som lärling 
och ett utökat individuellt 
program. Om förslaget går 
igenom väntas den nya lagen 
träda i kraft 2011. 

Alkohol stort problem
På Ale gymnasium satsar man 
stort på olika ungdomspro-
jekt. Bakfickan är en fritids-
gård för elever på Ale gym-
nasium. Tanken är att det ska 
finnas en plats där man kan 
umgås, spela musik och även 
få komma med egna idéer till 
nya projekt. Förhoppning-
en är bland annat att minska 
rökningen på skolan genom 
att aktivera eleverna på ras-
terna.

– Det finns just nu en ”rök-
trend” och vi ser att rökning 
bland ungdomar ökar, säger 
Carina Zito-Andersson. 

Hon upplever också att det 
förekommer mycket alkohol 

i kommunen och vill under-
stryka det till föräldrar. 

– Det talas ofta om att 
narkotikan ökar men vi får 
inte glömma alkoholen, som 
ligger till grund för många 
andra pro-
blem. Alko-
hol spelar 
en stor roll 
vad gäller 
tonårsabor-
ter till ex-
empel. Man 
tappar om-
dömet och 
gör sådant 
man kanske inte skulle gjort 
annars.

Susanne Dejenfelt håller 
med, men menar att det även 
finns andra orsaker till att 
tonåringar blir gravida.

– En del tjejer väljer att be-
hålla barnet för att man inte 
hittar sin plats i skolan eller i 
umgänget. På så sätt känner 
man sig behövd, säger hon.

Facebook
Kraven på unga kommer från 
många olika håll. Vi lever i en 
värld där man förväntas vara 
ständigt nåbar och mobilte-
lefonen är ett stressmoment 
för många. Viljan att vara till-
gänglig dygnet runt bidrar till 

sömnsvårigheter och oro. 
– Sociala nätverk på Inter-

net som Facebook och Bild-
dagboken påverkar ungdo-
mar, på gott och ont bör till-
läggas. Det kan bidra till att 

man känner 
sig mindre 
ensam sam-
tidigt som 
risken för att 
mobbing och 
trakasserier 
följer med 
hem ökar, 
säger Carina 
Zito-Anders-

son. 
Susanne Dejenfelt menar 

att utseendefixeringen ökar 
genom sidor som Facebook.

– Genom att ens foton 
ligger ute för alla att ta del 
av är det oundvikligt att inte 
jämföra sig med andra. 

Det görs mycket för ung-
domar i Ale kommun. 

Forum som Mötesplats 
Ungdom, drogfria högtidsfi-
randen som Festivalborg och 
drogprojektet VAKNA är be-
tydelsefylla och mycket upp-
skattade. SSPF, som är ett 
samverkansprojekt mellan 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid, jobbar förebyggande 
för att unga ska få stöd och 
skydd från samhället.

– Man vill göra så mycket 
mer. Men det kommer att 
vända och vi vuxna måste 
orka och finnas med hela 
vägen. Man får aldrig tappa 
den orken. Vi får heller inte 
glömma att många mår bra, 
säger Carina Zito-Anders-
son.

Skolkurator Carina Zito-Andersson om insatser för unga

”Man vill göra så mycket mer”

FAKTA OHÄLSA
I senaste folkhälsorapporten visade 
Ale på följande siffror: 
Antal tonårsaborter: Ale: 33,7% 
jämfört VG regionen: 24,3%  
Rökande blivande mammor: Ale: 
15,5% jämfört VG-regionen 14,2%  
Nedsatt psykiskt välbefinnande: 

Ale: 18,8% jämfört VG-regionen: 
17,7%  
Behörighet till gymnasieskolan: 
Ale: 83,9 jämfört VG-regionen: 88,9%
Rökvanor: Ale: 15,5% jämfört VG-
regionen: 14,2%

NÖDINGE. Tuff konkurrens, ökad stress och 
ångest.

Det är tufft att vara ung idag och många 
dämpar sin oro på fel sätt.

I Ale gymnasium hoppas man att nästa gym-
nasiereform innehåller mer individanpassade 
utbildningar med fler yrkesprogram, vilket kan få 
ungdomar att tidigt hitta rätt väg.
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Lågkonjukturen bidrar 
till psykisk press och 

ökade krav på ungdomar 
när föräldrar blir 

arbetslösa.
Carina Zito-Andersson,

 skolkurator Ale gymnasium

Buss och personbil krockade på E45

Två personer, en man och en kvinna, färdades i den personbil som frontalkrockade med en buss mellan Nödinge och Nol på söndagskvällen. Räddningstjänsten fick klippa bort taket på 
bilen och mannen flögs i helikopter till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det var vid 19.30-tiden 
på söndagen som olyckan 

skedde. Personbilen körde 
i riktning mot Göteborg 

när den kolliderade med 
en linjebuss som var på väg 
mot Trollhättan. I person-
bilen färdades en man och 
en kvinna. Mannen, som är 
i 20-årsåldern, klämdes fast 
i bilen och skadades allvar-
ligt. Läget var dock stabilt 
på måndagsförmiddagen.

– Vi fick klippa bort 

taket på bilen för att få loss 
honom, säger Joakim Her-
mansson på räddningstjäns-
ten Kungälv/Ale.

Mannen flögs i helikop-
ter till Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset i Göteborg. 
Även kvinna fick läkarvård.

I 600-bussen färdades 20 
passagerare. Ingen av dem 
skadades, men däremot 
blev de instängda i fordo-

net. Räddningstjänsten fick 
klippa upp en dörr, så att 
passagerarna kunde ta sig ur 
den krockade bussen.

Olyckan inträffade på den 
sträcka där vägbygget pågår 
för fullt. Det var mörkt på 
platsen och det rådde svåra 
siktförhållanden.

Det är oklart vad som 
orsakade olyckan, men bilen 
eller bussen har på något sätt 

kommit över på fel körbana. 
Polisen har inlett en förun-
dersökning i ärendet.NÖDINGE. En buss och en personbil frontal-

krockade på söndagskvällen.
Olyckan inträffade på E45 mellan Nödinge och 

Nol.
Vägen stängdes av i båda körriktningarna 

under drygt två timmar.

– Svåra siktförhållanden på olycksplatsen
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