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1. Baggrund 
Ved kommunalreformens gennemførsel den 1. januar 2007, overtog kommunerne handlefor-

pligtelsen for den samlede misbrugsindsats, både for stofmisbrug og alkoholmisbrug. 

Kommunen havde allerede en forpligtelse i forhold til rådgivning, forebyggelse og social op-

følgning på misbrugsområdet, men fik ved reformen tillige myndighedsopgaven i forhold til vi-

sitation til behandling, samt tilsyn med private tilbud og boformer for misbrugere i kommunen.  

 

Solrød kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, 

hvor vi inkluderer både stof- og alkoholmisbrug, samt andre former for misbrug og afhængig-

hed. 

Dette gør vi for at kunne samle størst mulig viden og kompetence indenfor nogle områder, hvor 

konsekvenser og problemstillinger er nært beslægtede. 

Politikken omhandler derfor alle indsatser mod af misbrug fra den tidlige forebyggende indsats, 

til skadesreduktion for hårdt belastede misbrugere.  

Undersøgelser viser, at forbruget af alkohol og hash er større i hovedstadsområdet, end det er 

tilfældet i resten af landet. Samfundsudviklingen har generelt medført, at alkohol er blevet et let 

tilgængeligt og almindeligt brugt nydelsesmiddel for alle alders- og socialgrupper, og at eufori-

serende stoffer i de senere år er blevet lettere tilgængeligt og oftere brugt, især blandt de unge.  

Der ligger således en udfordring for alle landets kommuner i forhold til at forebygge misbrug, 

men fortsat en særlig udfordring for hovedstadskommunerne, hvor andre vilkår gør sig gælden-

de.  

Med udgangspunkt i den nuværende indsats på misbrugsområdet i Solrød Kommune og æn-

dringerne som følge af kommunalreformen definerer misbrugspolitikken derfor en fælles ram-

me og overordnede formål for arbejdet med forebyggelse og behandling af misbrug i kommu-

nen fremover.   

Redaktionen til Misbrugspolitikken for Solrød Kommune består af Det Tværgående Misbrugs-

team på 15 personer med forskellige kompetenceområder fra Job- og Socialcentret, Børne- Un-

ge Rådgivningen, Social- Skole og Politi samarbejdet og Visitationsenheden, dertil et antal ad 

hoc videnspersoner, der tilsammen medvirker til at sikre opmærksomhed på alle grupper borge-

re i Solrød Kommune. 

 

 

2.  Målgrupper for misbrugspolitikken 
 Borgere med alkoholproblemer 

 Borgere med stofmisbrugsproblemer, herunder hashproblemer, samt borgere i medi-

cinsk behandling 

 Borgere med medicinafhængighed 

 Unge misbrugere under 18 år 

 Borgere med dobbeltdiagnoser 

 Pårørende til misbrugere, herunder særligt børn og unge fra misbrugsfamilier 

 Ludomaner  

 Misbrugspolitik for ansatte 

Der bliver i arbejdet med misbrug i Solrød Kommune lagt vægt på, at differentiere misbrugs-

problemets karakter og belastningsgrad i forhold til den enkelte borger, da tilbuddene skal kun-
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ne matche alle forskellige grader af misbrugsintensitet og karakteristika. Derfor vil der være en 

række undergrupperinger i forhold til de her nævnte målgrupper, f.eks gravide misbrugere. 

Det skal nævnes, at ludomani er medtaget, da karakteristika og behandlingsmetoder er meget 

lig andre former for misbrug. 

 

 

3. Definition af misbrug 
Som udgangspunkt for Solrød Kommunes misbrugspolitik arbejdes der ud fra følgende defini-

tion af misbrug, inspireret af Videnscenter for Socialt Udsatte og WHO: 

Juridisk er al brug af illegale stoffer misbrug, men set fra en sundhedsmæssig og socialfaglig 

vinkel skal der mere end blot en enkelt gangs brug af et stof til, før der er tale om misbrug. 

Overforbrug af alle typer af rusmidler kan føre til misbrug og afhængighed. Anvendelse af 

rusmidler kan opstilles på en skala gående fra eksperimenterende/sporadisk brug over brug til 

misbrug og sidst til afhængighed. 

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver brug til misbrug, når ”forbruget har et så-

dant omfang og sker på en sådan måde, at det medfører fysiske, psykiske eller sociale skader 

for individet og/eller dennes pårørende”. 

 

Misbrugspolitikken retter sig derfor bredspektret mod forebyggelse og behandling af brug af il-

legale stoffer og misbrug af legale stoffer. 

 

 

4. Lovgrundlag 
Misbrugsindsatsen er styret af Lov om Social Service § 101 og Sundhedsloven § 141, § 142 § 

119 § 120. 

Læs mere her om lovteksterne i bilag 1. 

Det er vigtigt for Solrød kommune, at misbrugspolitikken hviler på et værdigrundlag, der er ens 

for alle indsatser, og styres af fælles overordnede målsætninger. Politikken vil herefter blive 

beskrevet ud fra overordnede mål, værdier, grundlæggende antagelser og indsatsområder der 

udmønter sig i en række konkrete aktiviteter beskrevet i bilag 4. 

 

 

5. Overordnede mål 
 Opfyldelse af behandlingsgaranti på stof og alkoholområdet 

 Give kvalificerede tilbud til borgerne. 

 Sikre den tidlige indsats ved at, forebygge og afhjælpe udvikling misbrug.  

 Sikre at indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. 

 

 

6. Værdier 
Solrød kommune vil:  

 Forhindre udvikling af misbrug gennem oplysning, forebyggelse, rammesætning og tid-

lig indsats 

 Give kvalificerede tilbud til misbrugeren og dennes pårørende 
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 Stille krav, og møde misbrugeren med respekt og fokus på egne ressourcer og medind-

dragelse 

 Bygge indsatsen på misbrugsområdet på helhedsorientering og tværfagligt samarbejde 

 Tror på nærhed som et bærende princip i Kommunens tilbud 

 Bygge sine tilbud på princippet om let tilgængelighed, og mindst mulig indgriben i bor-

gerens tilværelse 

 Er ressourcebevidst 

 Bygge sin indsats på den nyeste viden på området 

 

7. Grundlæggende antagelser 
 Forebyggelse virker 

 Misbrug berører altid et antal pårørende ud over misbrugeren, hvorfor indsatsen rettes 

mod hele familien. 

 Langt de fleste familier i Solrød kommune er kompetente familier, der er i stand til at 

tage vare på og yde omsorg for hinanden. 

 Nogle familier oplever at misbrug udvikles og skal hjælpes til at kunne mestre deres ak-

tuelle livssituation. 

 Misbrug udvikler sig i et kompliceret samspil af biologiske, sociale og psykiske årsager. 

 Behandling mod misbrug virker. 

 Ingen ønsker en tilværelse styret og forstyrret af misbrug. 

 Misbrug er direkte og indirekte årsag til en lang række store samfundsomkostninger.  

 Misbrug i alle det fremtrædelsesformer vil altid i ubehandlet form blive værre, og aldrig 

forsvinde af sig selv. 

 Området er tabubelagt. Ofte prøver både børn og forældre at skjule problemerne. Derfor 

kan det være vanskeligt at identificere problemerne, selv for professionelle. 

 Misbrugsproblemer er uafhængige af familiens sociale status. 

 

På baggrund af ovenstående antagelser iværksættes en lang række forskelligartede indsatser, 

der forankres i forebyggelseshandleplaner for 4 overordnede indsatsområder ud fra den viden vi 

har, som er anført i punktet; fakta om alkohol og stoffer. 

 Læs mere om forebyggelsesbegreber i bilag 2. 

 

8. Indsatsområder 
Overordnede og konkrete mål for de enkelte indsatsområder angiver den misbrugspolitiske 

overordnede ramme for de mål, der årligt bliver politisk besluttet. 

 

a) Børn og unge 

b) Den tidlige indsats 

c) Ældre og alkohol 

d) Misbrugspolitik for kommunens ansatte. 

Læs om nuværende og fremtidige aktiviteter i indsatsområderne i bilag 4. 
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A. Børn og unge 

Indsatsen tager udgangspunkt i at sikre hurtig indgriben og hjælp til børnefamilier hvori der er 

bekymring for udvikling af misbrug, og ikke mindst iværksætte initiativer der medvirker til at 

forhindre uhensigtsmæssigt brug af alkohol og stoffer blandt unge. 

 

Unges alkohol og misbrugsvaner dannes tidligt og det har afgørende betydning for den enkeltes 

forbrug hvilke holdninger man møder derhjemme og hos kammeraterne (gruppepres og fler-

talsmisforståelser).  Derfor må et afgørende mål for den forebyggende indsats være udsættelse 

af alkoholdebuten og en høj grad af forældreinddragelse.   

 

Overordnede mål 

 At medvirke til at forebygge og behandle misbrug i alle det fremtrædelsesformer. 

 

Konkrete mål 

 At børn ikke drikker alkohol og unges alkoholdebut udskydes 

 Forebygge brug af rusmidler  

 At sikre tilvejebringelse af helhedsorienterede og tværfaglige tilbud. 

 

B. Den tidlige indsats 

Indsatsen sigter mod tidlig identifikation og intervention af misbrug hos borgere vi møder i 

kommunens afdelinger og institutioner, eksempelvis borgere på offentligt forsørgelsesgrundlag, 

borgere med kontakt til daginstitutioner og skoler, men også for borgere, der søger hjælp hos 

egen læge, sygehuse eller hos andre samarbejdspartnere. 

 

Overordnede mål 

 At medvirke til at minimere eller eliminere helbredsskadeligt brug eller misbrug af al-

kohol og stoffer blandt voksne. 

 At sikre efterværnsordninger og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere der mod-

tager tilbud. 

 

Konkrete mål 

 Grundfæste etableringen af den tværgående misbrugsindsats integreret i den allerede 

eksisterende organisation. 

 Fortsætte arbejdet med etablering af en sammenhængende og tværgående misbrugsind-

sats med særligt fokus på den tidlige indsats og hele familien. 

 Opkvalificere og uddanne frontpersonale i forhold til misbrugsområdet. 

 At have særligt fokus på misbrug som årsag til ledighed. 

 

C. Ældre og alkohol 

Indsatsen har til formål at tilvejebringe sundhedsfremmende aktiviteter i forhold til at begrænse 

eller eliminere skadeligt overforbrug af alkohol hos ældre der fører til funktionsnedsættelse, 

psykiske og somatiske skader og forringet livskvalitet. 
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Overordnede mål 

 Udvikle tilbud der minimerer risikoen for alkoholrelaterede problemer hos ældre med-

borgere. 

 Sikre et beredskab der tager højde for demografiske forandringer og ændrede alkohol-

vaner blandt ældre. 

 

Konkrete mål 

 Opkvalificere og uddanne frontpersonale i forhold til ældres brug af alkohol. 

 Give ældre borgere tilbud om oplysning om aldring og alkohol 

 Tilvejebringe relevante sundhedsfremmende tilbud for ældre 

 

D. Misbrugspolitik for ansatte i Solrød kommune 

Solrød Kommune ønsker at have en alkohol– og misbrugspolitik, der har et beredskab og mu-

ligheder for støtte, vejledning og behandling.  

 

Overordnede mål. 

 At sikre et sundt arbejdsmiljø for kommunens ansatte 

 

Konkrete mål. 

 At alle medarbejdere bevidstgøres om det fælles ansvar, der er ved alkohol- og eller an-

dre misbrugsproblemer.  

 Solrød Kommune vil aktivt støtte og hjælpe medarbejdere, som er afhængige af alkohol 

eller andet rusmiddel. 

 

 

9. Finansiering 
Mål og indsatser i Misbrugspolitikken afholdes inden for eksisterende driftsbudgetter. 

 

 

10. Organisering og forankring  
Misbrugspolitikken er forankret i Job- og SocialCenteret. 

Bilag 5. Kommunikationsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1. Lovgrundlag 
Lov om Social Service 

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. 

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.  



 8 

stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af 

stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.  

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offent-

ligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, 

der er visiteret til efter stk. 1.  

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet of-

fentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til 

efter stk. 1.  

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for 

det. 

 

Sundhedsloven 

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.  

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har 

henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 

ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med 

andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.  

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behand-

lingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.  

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmis-

brugeren ønsker det.  

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.  

§ 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stof-

fer til stofmisbrugere.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 

ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med 

andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.  

Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behand-

lingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.  

 

Forebyggelse og sundhedsfremme  

§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i for-

hold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borger-

ne. 

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren 

m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. 

  

Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge  

§ 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode 

forudsætninger for en sund voksentilværelse. 

Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og 

sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt 

en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. 
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Bilag 2. Om forebyggelse 
Misbrugspolitikken i Solrød kommune tilrettelægges i alle tiltag ud fra et overordnet forebyg-

gelsesaspekt. 

 

Forebyggelesindsatsen har 3 grader. 

1. Den primære forebyggelse forhindrer at problemet opstår gennem oplysning, undervis-

ning, struktureret rammesætning og forældreinddragelse. 

2. Den sekundære forebyggelse intervenerer gennem rådgivning og behandling når pro-

blemet alligevel opstår, og forhindrer at det udvikler sig yderligere. 

3. Den tertiære forebyggelse sigter på at reducere skaderne, og gennem rådgivning, om-

sorg eller behandling at minimere eller eliminere misbrug. 

 

Denne forebyggelses og sundhedsfremmende tænkning har derfor 4 overordnede målgrupper, 

og da indsatsen er helhedsorienteret og inddrager pårørende og nærtstående, taler vi om ”fami-

lien”.  

1. Den kompetente familie; er mål for oplysning og holdningsdannelse 

2. Risikofamilien; er mål for råd og vejledning 

3. Den truede familie; er mål for behandling 

4. Problemfamilien; er mål for omsorgstilbud. 

 

 

Bilag 3. Fakta om misbrug 

 
Fakta om alkohol og stoffer 

Der findes ingen konkrete undersøgelser fra Solrød kommune, men der er intet belæg for at an-

tage at Solrød er anderledes end landsgennemsnittet. 

Beskrevne fakta er fra Sundhedsstyrelsens og Servicestyrelsens undersøgelser. 

 

Ny: Sundhedsprofil voksenområdet. 

 Der bliver udarbejdet sundhedsprofil for Solrød kommune i 2010. 

 

Udviklingsområde: 

 Det undersøges om der kan udarbejdes kvalificeret sundhedsprofil for ungeområdet. 

Tovholdere forebyggelseskonsulent og SSP-konsulent. 

 

Fakta om alkohol 

I 2007 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 12,1 liter ren alkohol 

860.000 drikker over genstandsgrænserne 

585.000 har et skadeligt forbrug   

140.000 er afhængige af alkohol  

18.000 om året modtager tilbud om behandling  

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer 

Alkoholforbrug er relateret til 60 forskellige sygdomme 

Følgerne er store for den enkelte, for pårørende og for samfundet 
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Personer med alkoholproblemer går 9-12 år før de kommer i behandling 

 

Personer der drikker over genstandsgrænserne: 

 Har hvert år 325.000 ekstra sygefraværsdage 

 Har hvert år 150.000 ekstra kontakter til lægen 

 Dør i gennemsnit 4-5 år tidligere 

Alkohol er relateret til: 

 28.000 hospitalsindlæggelser, 10.000 skadestue og 72.000 ambulante besøg. 

Mange alkoholproblemer i den sociale sektor:  

 44 % af anbringelser, aktivering, førtidspension, sygedagpenge 

 Alkohol er relateret til 60 forskellige sygdomme  

Kilde: Alkoholforbrug i Danmark 2008. Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrel-

sen 

 

Om børn i misbrugsfamilier 

Mindst 122.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem.     

10 procent vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi  

40 procent har symptomer på forskellige former for psykiske belastninger    

50 procent udviser på undersøgelsestidspunktet ikke symptomer og adskiller sig ikke fra kon-

trolgruppen  

En tredjedel af voksne børn fra familier med alkoholproblemer udvikler selv et alkoholpro-

blem. 

Kilde (Helene Bygholm Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 2000) 

Cirka en tredjedel af voksne børn fra familier med alkoholproblemer oplever psykiske vanske-

ligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser.  

Kilde (Helle Lindgård Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2002.) 

 

Om unge og misbrug 

Alkohol 

For de danske unge, 16-20 år, er det en meget udbredt adfærd at drikke alkohol; 94,1 % af 

drengene og 93,8 % af pigerne angiver, at de drikker alkohol. En væsentlig andel af de unge 

drikker også mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger for voksne; 13,4 % af drengene har 

drukket mere end 21 genstande i den seneste uge, og 13,4 % af pigerne har drukket mere end 

14 genstande i den seneste uge. 

En væsentlig andel af både piger og drenge er meget unge, når de drikker sig fulde for første 

gang. 4,4 % af drengene og 3,9 % af pigerne angiver at have været under 13 år, da de var fulde 

for første gang. Størstedelen 58,9 % af drengene og 59,4 % af pigerne var dog mellem 13 og 15 

år, da de første gang var fulde. 

33 % af de drenge og 34 % af de piger, som drikker alkohol, angiver at have haft nedsat præsta-

tion i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket, fx blandt de drenge, som har drukket mere 

end 21 genstande, har 20,4 % haft 3 pjækkedage eller mere i løbet af ”seneste måned”. 

Kilde: MULD undersøgelsen 2008. (Unges livsstil og dagligdag 2008 

Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009) 

 

Euforiserende stoffer 
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66 % af de unge, 16-20 år, har aldrig prøvet stoffer, 33 % af de unge har prøvet hash. Hash er 

det mest udbredte euforiserende stof blandt unge. 

11 % af drengene og 6 % af pigerne har brugt hash inden for ”den seneste måned.” 

8 % af de unge har prøvet andre stoffer end hash. Blandt andre stoffer er amfetamin, koka-

in,ecstasy og opløsningsmidler/lightergas de mest udbredte. 

Blandt dem, der har prøvet hash, var 51,0 % af drengene og 53,9 % af pigerne 

15-16 år første gang, de prøvede hash. Kun meget få af de unge prøvede hash, før de var fyldt 

13 år.  

De unge, der har prøvet andre stoffer end hash, har typisk også prøvet hash. 

Unge, der har et aktuelt forbrug af hash (dvs. har brugt det inden for seneste måned), har pjæk-

ket markant mere end andre unge og har flere syge- og pjækkedage end unge, som aldrig har 

prøvet hash. 

Kilde: MULD undersøgelsen 2008. Unges livsstil og dagligdag 2008, Kræftens Bekæmpelse og 

Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009. 

 

Om ældre og alkohol 

Der er en voksende ældrepopulation, og det forventes, at antallet af ældre over 65 år vil være 

64 % højere i 2050 end i dag.1 I fremtiden er et øget antal ældre hermed i risiko for at få alko-

holproblemer samt skader heraf. Af sundhedspolitiske årsager er det derfor nødvendigt med 

mere fokus på og forskning i ældres alkoholforbrug, da problemet vil påvirke både de sund-

hedsmæssige og sociale prioriteringer. 

 

Resultaterne af undersøgelse på 11.745 personer over 50 år fra 1987 til 2003 viser følgende 

stigninger: 

Andelen af mandlige storforbrugere: 13,2 % (108 ud af 821 personer) til 20,4 % (107 ud af 525 

personer) 

Andelen af kvindelige storforbrugere: 5,8 % (54 ud af 933 personer) til 13,6 % (78 ud af 573 

personer) 

Vi ser en klar stigning for ældre 

 

Den fundne stigning i ældres gennemsnitlige alkoholforbrug samt en endnu større stigning i 

andelen af storforbrugere er af stor betydning for den generelle sundhedstilstand blandt ældre. 

Det er derfor nødvendigt med mere fokus på ældres alkoholforbrug i fremtidige sundhedspoliti-

ske tiltag herunder i tildelingen af ressourcer til alkoholrelaterede sygdomme blandt ældre, som 

bl.a. er, hukommelsessvækkelse, cancer, øget faldtendens og inkontinens. Ligeledes er det vig-

tigt at øge de ældres kendskab til genstandsgrænserne. Ældres stigende alkoholforbrug er her-

med et relevant og nødvendigt indsatsområde i fremtiden. 

Kilde: Midaldrende og ældre danskeres alkoholforbrug fra 1987 til 2003. Statens Institut for 

Folkesundhed og Servicestyrelsen 2006. 

 

 

Bilag 4. Nuværende og fremtidige indsatsområder  
 

Indsatser beskriver aktiviteter ud fra 3 overordnede begreber: 

1. Eksisterende = hvad vi allerede gør 

2. Ny= hvad vi har konkrete planer for og som iværksættes i 2009- 2010 
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3. Udviklingsområde= visioner vi arbejder hen imod, men som ikke er besluttet. 

 

Aktiviteter Børn og Unge 

Eksisterende: Børn i misbrugsfamilier 

 Solrød kommune har igennem flere år deltaget i Sundhedsstyrelsens projekt ”Børn i al-

koholfamilier”. Gennem dette projekt er uddannet ca. 40 nøglepersoner blandt pædago-

ger, lærere, SSP, Familieafsnittet, Sundhedsplejen og gymnasiet.  

Disse nøglepersoner varetager samtaler med børn og unge, der bor i familier, der er 

præget af misbrugsproblemer. Solrød Kommune har valgt at videreudvikle projektet til 

også at omfatte andre former for misbrugsproblemer i familierne.  

Den videre uddannelse af nøglepersoner vil fortsætte løbende fremover. 

 

Eksisterende: Indsats for gravide   

 Indsatsen for gravide består i, at sårbare gravide, herunder gravide hvor der er bekym-

ring for et skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer, henvises via jordemoder til Sund-

hedsplejen der kan tilbyde et frivilligt graviditetsbesøg. Ved graviditetsbesøg af sund-

hedsplejersken er det muligt at identificere et eventuelt misbrug, og derved give råd og 

vejledning om et misbrugs betydning for barnet, og være med at eliminere misbruget 

ved etablering af tværfaglig indsats. Herved forbedres den gravides samt det ufødte 

barns vilkår i fødsel samt barselsperiode. 

Efter fødsel tilbydes alle familier, der har fået barn, besøg af Sundhedsplejersken. Hvis 

der opstår en bekymring på barnets samt familiens trivsel i forhold til et evt. misbrug, 

henviser sundhedsplejen til tværfaglig indsats. 

 

Udviklingsområde: Forebyggende besøg hos alle gravide 

 En yderligere indsats kunne være, at alle førstegangs gravide tilbydes graviditetsbesøg, 

som standard, udover de sårbare gravide. Herved ville Sundhedsplejen kunne være med 

i den tidlige opsporing af gruppen af gravide med misbrug, som ellers først opdages, når 

der er en prægning/skade af barnet. Dvs. den tidlige indsats sikres, som det er anbefalet 

i Sundhedsstyrelsen Anbefalinger for Svangreomsorgen og Sundhedsloven.  Dette dan-

ner også sammenhæng med opstart samt intensionerne omkring de nye Familieambula-

torier i alle regioner.  

Graviditetsbesøg, som tilbud til alle gravide, vil kræve tildeling af ressourcer til Sund-

hedstjenesten. 

Tovholder ledende sundhedsplejerske. 

 

Eksisterende: Forebyggende indsats i daginstitutioner for de 0-6 årige 

Grundet børnenes alder, har personalet i daginstitutionen tæt kontakt med forældrene, og det er 

svært at skjule et misbrug gennem længere tid. 

Observerer personalet en ændring i barnets adfærd, det vil sige at der opstår en bekymring for 

barnet som kan relatere sig til forældres forhold til alkohol eller stoffer, intervenerer personalet 

efter følgende retningslinjer.  

 Gennemføre samtale med forældrene. 

 At være barnets advokat. 

 At give udtryk for bekymring ved objektivt at fortælle hvad der ses og opleves. 

 At tilbyde kontakt til PPR. 
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 At rådgive og orientere om hjælpemuligheder i kommunen. 

 

 Eksisterende: Forældrearrangementer i 6. – 9. Klassetrin 

 Forældremøder som sigter på at udvide forældrenes viden om alkohol og andre rusmid-

ler, styrke forældrenes holdninger, rammesættende og støttende adfærd for deres teen-

ager. F.eks. arbejdes der på at der skabes forældrenetværk og regler om alkohol. Der 

lægges særlig vægt på, og stilles krav til at forældrenes rolle og initiativ er afgørende.  

Undervisere; SSP – konsulenterne, Sundhedsplejen og SSP vejledere. Forebyggelses-

konsulent og misbrugskonsulent inddrages ad hoc. 

 

Eksisterende: Forældre / elev arrangementer i 6. – 9. Klassetrin 

 Oplæg for forældre og elever sideløbende, efterfulgt af fælles gruppearbejde, debat om 

mål for en fælles forståelse for alkoholdebut, fester, hashbrug og netværk.  

Undervisere; SSP konsulenter, Sundhedsplejen, Unge Rusmiddelguider   

Forebyggelseskonsulent og misbrugskonsulent inddrages ad hoc.  

 

Eksisterende: Elevundervisning i 6. – 9. Klasse 

 Via videndeling og dialog at få holdninger og viden frem hos eleverne, så de fremover 

kan forholde sig mere bevidst og kritisk til deres til- eller fravalg af tobak og rusmidler. 

Kan med fordel være en del af den supplerende sundhedsundervisning i timeløse fag og 

/ eller i forbindelse med projekter og temauger. Undervisere er; Rusmiddelguider, SSP 

konsulenter og Sundhedsplejen.  
 

Eksisterende: Rådgivning og vejledning i skolen 

 Ved grupper af elever med bekymrende alkohol og rusmiddeladfærd tilbydes forældre 

og elever gruppeforløb med særlig fokus på den bekymrende adfærd. Tovholder mis-

brugskonsulent og SSP konsulent. 

 

Eksisterende: Ungdomsklubbernes deltagelse i den forebyggende misbrugsindsats 

 Ungdomsklubberne afholder forebyggende temaarrangementer omkring alkohol, tobak 

og rusmidler.  Ungdomsklubberne benytter især ”ung til ung” formidlings metoder, 

rusmiddelguider o.l. for, at opnå dialog og viden om misbrug af rusmidler og alkohol 

blandt de unge.   

Ungdomsklubberne er løbende særligt opmærksomme på risikogrupper af unge med 

bekymrende adfærd omkring brug af bl.a. tobak, rusmidler og alkohol.   

Er der bekymring om misbrug blandt unge, tilbyder medarbejderne den unge og dennes 

forældre vejledning eller hjælp til videre kontakt med relevante samarbejdspartnere. 

Ungdomsklubberne støtter, i samarbejde med sagsbehandlere og forældre, op om den 

enkelte unges fortsatte deltagelse i igangværende behandling.   

Eksisterende: Tværfagligt samarbejde 

 Der er etableret formelle aftaler mellem JOBS og BUR om rådgivnings og visitations-

procedurer for unge u/ 18 år med misbrug, herunder automatisk etablering af tværfagli-

ge teams (case-manegement).  

 

Eksisterende: Egne behandlingstilbud 
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 Der er etableret ambulant behandlingstilbud for unge mellem 18 og 25 år med fokus på 

motivationsbearbejdning, afgiftning, misbrugsbehandling og efterværn. 

 Misbrugskonsulenter yder rådgivning til unge, forældre, lærere og andre om misbrug. 

 

Eksisterende: Eksterne behandlingstilbud 

 Ved behandlingskrævende misbrug hos unge u / 18 år, visiterer kommunen til behand-

ling, som inddrager både den unge og dennes familie.  

 Der er etableret visitationsprocedurer for henvisning til unge over 18 år med behand-

lingskævende misbrug. 

 

Ny: Virtuel information til fagpersoner og borgere.  

 Abonnement på netstof.dk og SMASH hjemmeside med målgruppe; unge, forældre og 

lærer som søger information om alkohol og stoffer, og tilhørende sms tjeneste for unge, 

et redskab til at stoppe med hashforbrug.  

Tovholder forebyggelseskonsulent og misbrugskonsulent.  

 

Ny: Tilbud til ungdomsuddannelserne, ”ung til yngre” metoder 

 Der kan tilbydes relevant undervisning om rusmidler, fx i forbindelse med tema og projektuger 

 I forbindelse med Sundhedsstyrelsens kampagner opstilles ”rusmiddelboder”, som ind-

går i en række af sundhedsboder om temaerne tobak, alkohol – rusmidler og seksuel 

sundhed. På boderne vil der være tilbud om oplysning og henvisning til hvor man kan 

søge hjælp.  

          Bemanding; Rusmiddelguider og Sundhedsplejen.  

          Tovholder forebyggelseskonsulent, SSP-konsulent og misbrugskonsulent. 
 

Ny: Revitaliserer eksisterende politikker på området 

 I forbindelse med arbejdet med kommunens overordnede misbrugspolitik anbefales det 

at kommunens virksomheder arbejder aktivt med politikker på misbrugsområdet, gæl-

dende både de ansatte (signalværdi) og brugerne af institutionerne, elever og forældre.   

Tovholdere misbrugskonsulenter og forebyggelseskonsulent. 

 

Ny: Grupper for børn fra misbrugsfamilier 

 Ultimo oktober 2009 starter gruppe for børn i aldersgruppen 10-13 år.  

 Gruppeforløbet strækker sig over 5 gange, - derefter evalueres for at vurderer på om der 

behov for yderligere indsat 

Gruppen tænkes som en åben gruppe med løbende optag. Der er mulighed for at etable-

re grupper for andre aldersgrupper i alderen fra 9 – 16. 

Grupperne ledes af psykolog fra Familieafsnittet og sundhedsplejerske fra Sundhedsple-

jen  

 

Udviklingsområde: Opsøgende forebyggende aktiviteter 

 Der er nedsat arbejdsgruppe der udarbejder forslag til særlig indsats for truede unge i 

aldersgruppen 13-25 år med eksperimenterende forbrug af hash og andre stoffer. 

 

Aktiviteter tidlig indsats 

Eksisterende: 
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 Kommunens misbrugskonsulenter er konkret forankret i Job- og Socialcentret. 

 Der er formelle samarbejds- og kontaktfora mellem misbrugskonsulenterne og interne 

og eksterne samarbejdspartnere. 

 Der arbejdes tværfagligt i forhold til case-manegements metoden. 

 Der er udarbejdet handleguides for forskellige faggruppers brug af misbrugskonsulen-

ternes specialviden. 

 Der er etableret formelle kontaktfora med kommunens lægehuse og misbrugskonsulen-

terne. 

 

Ny: Let tilgængelighed og kvalificerede tilbud er kerneværdier i Solrød kommunes indsats på 

misbrugsområdet, hvorfor information og oplysning er et centralt område for den tidlige 

indsats. 

 Der arbejdes på udarbejdelse af informativ og opdateret hjemmeside under sundhed og 

forebyggelse, der angiver kommunens serviceniveau, værdier og tilbud på misbrugsom-

rådet. 

 Der udarbejdes pjecer og foldere der kan ligge fremme hos læger, bibliotek og andre of-

fentlige steder. 

 Solrød kommune deltager i relevante kampagner der er iværksat af region, styrelser og 

ministerier. 

Statistisk véd vi, at et stort antal borgere har et på sigt skadeligt overforbrug af alkohol som i 

ubearbejdet form kan føre til misbrug og heraf følgende sundhedsudgifter, 

 

Ny: Korttids motivationssamtaler 

 Der planlægges tilbud om anonyme samtaler om motivation til livsstilsændring i samar-

bejde med praktiserende læger og andet sundhedspersonale. 

 

Ny: Efterværn for ædru alkoholikere 

 Der etableres lokalt tilbud i Lænkeregi om efterværn og netværksopbygning for ædru 

alkoholikere. Aktiviteterne pågår i Væksthuset og varetages af frivillige brugere. 

 

Ny: Uddannelse af frivillige 

 I forbindelse af aktiviteter i Væksthuset, planlægger Lænkeforeningen uddannelse af 5 

frivillige til at medvirke til den opsøgende indsats i Solrød kommune. 

 

Ny: Etablering af selvhjælpsgrupper 

 Der søges udvidet samarbejde med de anonyme selvhjælpsgrupper i AA og etablering 

af NA gruppe i Solrød.  

 

Sagsbehandlere i Job- og SocialCentret møder oftere borgere med komplicerede psykiske og 

sociale problemer, hvor et underliggende misbrugsproblem ofte er årsag, eller væsentlig årsag 

til sygemelding eller ledighed. Problemet kan ofte være meget vanskeligt at identificere umid-

delbart. 

Hertil udgør en gruppe borgere med dobbelt diagnose (psykisk sygdom og misbrug) et helt sær-

ligt problemfelt. 

 



 16 

Ny: Opkvalificering af medarbejdere 

 Der tilrettelægges et kontinuum for kortvarige kurser, temadage, foredrag for fagperso-

ner om specifikke snævre områder som f.eks ADHD, depression, angst og andre tilstan-

de der mødes i dagligdagen og som optræder i forbindelse med misbrug, samt fortlø-

bende opdatering om interventionsteknikker. 

 Der søges samarbejde med specialister der kan rådgive om særlige problemstillinger 

med henblik på etablering af videns- og diagnoseteams. 

 

Udviklingsområde: Psykiatri og handicap 

 Der skabes grundlag for beslutning om at prioritere dobbeltdiagnoser ( psykiatri / mis-

brug) til et særligt indsatsområde og udarbejde forebyggelseshandleplan herfor. 

 

Aktiviteter: Ældre og alkohol 

Ny: Formidling af viden om Solrød kommunes tilbud 

 Der aftales møderække, hvor misbrugskonsulenten deltager i relevante faggruppemøder 

og orienterer om konkrete handlemuligheder og tilbud til borgere med misbrug, samt in-

troducerer til fælles viden om alkoholisme. 

 

Ny: Korttids motivationssamtaler 

 Der planlægges tilbud om anonyme samtaler om motivation til livsstilsændring i samar-

bejde med praktiserende læger og andet sundhedspersonale. Samtalerne har særligt fo-

kus på helbred og sundhedsfremme for ældre medborgere. 

 

Udviklingsområde: Forebyggelseshandleplan 

 Der er nedsat arbejdsgruppe der udarbejder forebyggelseshandleplan for ældreområdet 

samlet set. Arbejdsgruppen udarbejder forslag på baggrund af overordnet ledelsesman-

dat i forhold til forbrug af mandtimer til opkvalificering og særlige aktiviteter. 

 

Udviklingsområde: Nøglepersoner for området ældre og alkohol 

 Der søges oprettet et specialistkorps af nøglepersoner, inspireret af Projekt ”børn i alko-

holfamilier” hvor der uddannes særlige videnspersoner der er tværfagligt og geografisk 

forankret i forskellige fagområder, i alt ca. 25 personer, der fungerer som specialister i 

respektive afdelinger. 

 

 

Bilag 5. Kommunikationsplan 
Der udarbejdes kommunikationsplan som det redskab der skal styres efter når mange faggrup-

per og samarbejdspartnere er involveret i at føre misbrugspolitikken ud i daglig praksis. 

 

For de enkelte indsatsområder er udpeget kommunikationsansvarlig(e) som opstiller en plan for 

gennemførsel af politikkens praksisområder ved angivelse af: 

 Kommunikationsmål, hvad skal opnås 

 Kommunikationsstrategi, handling og retning for hvordan politikkens elementer udføres 

og fastholdes 
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 Kommunikationsaktiviteter, plan for mundtlig og / eller skriftlig præsentation ved ind-

dragelse og diskussion om politikkens praksis, etablering af ad hoc arbejdsgrupper. 

 

De kommunikationsansvarlige udgør styregruppe for den samlede kommunikationsplan. 

Styregruppen præsenterer løbende kommunikationsplaner for Det Tværgående Misbrugsteam. 

 
 


