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Helsesøster bekymret for
rusbruk

IKKE MORAL: Hilde Mostue er helsesøster på Stabekk videregående skole.

26. april 2018, kl. 06:00

Av Nina Abrahamsen



– Særlig den utstrakte bruken av cannabis bekymrer meg. Det lagres i
hjernen i lang tid og kan utløse psykose, advarer helsesøster Hilde Mostue
på Stabekk videregående skole.
DEL



– At det foregår narkotikabruk i russetiden er ikke nytt for oss. Problemet
kan være økende i og med at det er blitt lettere å få tak i over nettet og det
er blitt rimeligere. Penger har de jo, russen, sier Mostue.


Hun ønsker ikke å være en moralens vokter, men er opptatt av at foreldre
skal tåle litt støy fra ungdommen så de ikke vender opprøret innover.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Narkotikabruk ved enkelte russebusser der elever fra Stabekk er med har
fått rektor Katrine Enghaug til å sende brev til yngre elevers foresatte der
hun advare dem mot å la deres ungdommer rulle med russen.
«Vi har fått høre at enkelte bruker både kokain og MDMA i tillegg til
cannabis og alkohol. Skolen ser svært alvorlig på situasjonen», skriver
rektor i brevet.
BAKGRUNN:
Rektor advarer foreldre etter narkobruk
Russen velger bort bussen

Uferdige hjerner
Men bruken av narkotika bekymrer Mostue. Særlig fordi de unges hjerne
ikke er ferdig utviklet og kan ta skade, påpeker hun.
– De tror de er udødelige. Kokain og MDMA er jo livsfarlige stoffer å teste
ut. Disse stoffene kan gi psykiske lidelser og er sterkt vanedannende etter
kun kort tid. Mange tror ikke det gjelder dem. Det er først når kompisen får
psykose og blir innlagt at alvoret synker inn hos enkelte, sier Mostue.
– Du må kunne ha en ﬁn russetid og likevel leve med konsekvensene i
morgen.
Her kan du høre Møterom Kjørbos russespesial

Lik Budstikka på Facebook
Liker

42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: russ narkotika stabekk videregående skole
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