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Indledning
Dette dokument beskriver forebyggelsesindsatsen i Socialafdelingen, som
blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2016.
Forebyggelsesindsatsen lægger sig direkte op ad Sundhedsstyrelsens retningslinjer og forebyggelsespakker vedr. alkohol- og stofmisbrug.
Målsætningen er, at forebyggelsesindsatsen baseres på solid og stærk viden
om god praksis. Forebyggelsesindsatsen består af flere forebyggende indsatser på forskellige niveauer, og alle indsatser er tilrettelagt ud fra målgruppens forskellige behov.
Forebyggelsesindsatsen er kendetegnet af følgende overordnede principper:

Den forebyggende indsats tænkes ind på alle niveauer
af organisationen i Center for Social Indsats.
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Den forebyggende indsats skal baseres på solid viden
om god praksis.



Forebyggelseskonsulenterne vil arbejde for at under
støtte og opdyrke miljøer og netværk i civilsamfundet,
som kan spille en rolle i det forebyggende arbejde.



Forebyggelseskonsulenterne vil arbejde for at under
støtte almenområdet i det forebyggende arbejde –
og således i højere grad få en konsultativ rolle.
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Forebyggelsestrekanten
Forebyggelsesindsatsens forskellige niveauer kan illustreres med WHO’s
Forebyggelsestrekant, som er opdelt i en primær, sekundær og tertiær del. Én
forebyggelseskonsulent opererer i den primære forebyggelse mens en anden
opererer i den sekundære forebyggelse. Den tertiære forebyggelse varetages
inden for de eksisterende tilbuds rammer.

PRIMÆR DEL
Generel forebyggende
Borgere, der kan selv

TERTIÆR DEL
Individuel indgribernde
Borgere, der har brug for
en særlig indsats

Forebyggelsesindsatsen skal varetages ud fra et princip om koordineret specialisering inden for og mellem de tre niveauer. Inden for hvert niveau tildeles
medarbejderne således forskellige funktioner, som imidlertid skal udføres
som en samstemt helhed. Koordinering mellem forebyggelseskonsulenterne
og øvrige nøglemedarbejdere – f.eks. medarbejdere med SKP-funktion – er
således centralt for en effektiv forebyggelsesindsats. Koordineringen vil f.eks.
handle om at sikre, at der på alle tre forebyggelsesniveauer er viden om aktuelle aktiviteter på de øvrige niveauer.
I den PRIMÆRE (GENERELLE) FOREBYGGELSE retter indsatsen sig mod at
hindre udvikling af problemer i forhold til rusmidler.
Målgruppen er:
 Børn og unge i folkeskolen og deres forældre


Unge på ungdomsuddannelserne



Unge og voksne på arbejdsmarkedet



Unge og voksne i gråzoneposition i forhold til uddannelse eller arbejdsmarked

Indsatserne i den primære forebyggelsesdel skal udvikles i forhold til og leveres der, hvor personerne i målgrupperne primært opholder sig og/eller kan
understøttes af mere landsdækkende/lokale initiativer på forebyggelsesområdet.
Det er også indsatser, som skal medtænke og inddrage de muligheder,
civilsamfundet rummer i forhold til at forebygge, at der opstår problemer
vedr. rusmidler. Indsatserne omfatter typisk formidling og information, undervisning samt koordination og samarbejde med centrale aktører.

SEKUNDÆR DEL
Specifik forebyggende
Borgere, der har brug for støtte
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I den SEKUNDÆRE (FOREGRIBENDE) FOREBYGGELSE har indsatsen fokus
på at minimere problemerne og hjælpe borgerne med at kunne mestre
deres tilværelse.
Målgruppen er børn, unge og voksne som pga. forskellige belastningsfaktorer tilhører potentielle risikogrupper for at udvikle et misbrug og afhængighed af rusmidler.
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Indsatserne i den sekundære foregribende forebyggelsesdel vil i stor
udstrækning fremstå som et selvstændigt indsatsmål indlejret i særligt
Rådgivningscenter Montagen. Der kan også være tale om en midlertidig og
afmålt indsats leveret i andre tilbud over for enkeltpersoner eller grupper
med risiko for udvikling af misbrug.
Indsatserne kan være rettet mod både individuelle borgere (samt disses
pårørende) og grupper af borgeren. Konkret kan der være tale om samtaleforløb for borgere på vej ud i misbrug, etablering af misbrugsbehandling
for borgere med kognitive funktionsnedsættelser mv. Fællesnævneren for
aktiviteterne er dialog, rådgivning og vejledning.
Ikke alle borgere vil profitere af indsatsen i den sekundære forebyggelsesdel, men i stedet have brug for en mere indgribende indsats. Når medarbejdere erfarer, at en borger har brug for en særlig indsats, visiteres borgeren
videre til rette instans i den tertiære del.

Det forebyggende arbejdes
indsatsområder
Forebyggelsesindsatsen i Socialafdelingen indeholder en række fokusområder som vil få særlig opmærksomhed fremadrettet. Alle fokusområder
er underbygget af solid viden og evidens fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for alkohol og stoffer (Sundhedsstyrelsen 2018). Fokusområderne fremgår af nedenstående oversigt.

FOKUSPUNKTER

MÅLSÆTNINGER

FOREBYGGELSESOMRÅDE

KONKRETE INDSATSER/
INITIATIVER
Eksempelvis

I den TERTIÆRE (INDGRIBENDE) FOREBYGGELSESDEL består indsatsen
oftest af en direkte intervention i forhold til den enkelte borger med henblik på at afhjælpe og kompensere for de problematikker borgeren har.
Målgruppen er unge og voksne med sammensatte, komplekse problematikker som f.eks. misbrug, social udsathed og massive problemer af
psykosocial karakter.

PRIMÆR DEL



At støtte til udarbejdelse af
rusmiddelpolitikker på ungdomsuddannelser



At skabe forpligtende samarbejde med natteliv om
ansvarlig udskænkning og
stofforebyggelse



At etablere samarbejde med
boligudlejere vedr. udvikling
af misbrugspolitik i ejendomme



At bidrage til styrkelse
af rusmiddelfrie forsamlingssteder



At udarbejde politikker og
rammer om misbrug af
rusmidler ved specialcenter
Skovvang



At styrke retorikken i den
socialpædagogiske linje af
at misbrug af rusmidler ikke
er en del af et ophold på
specialcenter Skovvang

Indsatsen vil – alt efter alder og problematik – indgå som et integreret
element i øvrige indsatser, f.eks. hos alkohol-/stofbehandlingen, Rådgivningscenter Montagen, Specialcenter Skovvang eller særlige enheder i Børn
og Unge-afdelingen.
Tilgængelighed

At reducere
tilgængelighed
af alkohol og stoffer
SEKUNDÆR DEL

TERTIÆR DEL
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Eksempelvis

Eksempelvis


PRIMÆR DEL

Formidling
og
undervisning

At sikre at målgruppen modtager viden om konsekvenser
af rusmidler med henblik
på at udskyde, forebygge og
mindske brug af rusmidler



At der udarbejdes inspirationsog undervisningsmateriale til
lærere



At der sker tilrettelæggelse og
deltagelse i landskampagner
vedr. forebyggelse af misbrug af
rusmidler




SEKUNDÆR DEL



TERTIÆR DEL

At tilrettelægge undervisningsforløb for lærere, som skal undervise elever i rusmiddelproblematikker



Rådgivning
og
vejledning

At sikre opdateret og
præcis viden hos borgere
og frontmedarbejdere om de
kommunale tilbud

PRIMÆR DEL

SEKUNDÆR DEL

Støttende
indsatser

At tilbyde borgeren
rådgivende samtaler og
støtte med henblik på at
nedsætte eller afhjælpe
det skadelige misbrug af
rusmidler

At understøtte tilrettelæggelse
af en hverdag hvor sunde valg
bliver nemmere

PRIMÆR DEL
Opsporing
af rusmiddelproblematikker



At vejlede og sparre med
frontmedarbejdere i konkrete
borgersager



At udarbejde handlevejledninger til frontpersonale i
forbindelse med opsporing
(spørgeguide, henvisning, underretning etc.)

At sikre opsporing af
rusmiddelproblematikker hos borgere
eller familier


SEKUNDÆR DEL
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At tilbyde korte samtaleforløb
for borgere på vej ind i et misbrug
At etablere midlertidige fremskudte indsatser i miljøer, hvor
misbrug af rusmidler traditionelt opstår

At udvikle oversigt over netværk i
civilsamfund, der kan bistå med at
forebygge ensomhed og isolation



At udvikle misbrugsbehandling til
borgere med kognitive funktionsnedsættelser i samarbejde med
pædagogisk personale



At tilbyde individuelle samtaler
over en kortere periode til borgere
med problematisk forbrug eller til
borgernes pårørende og børn



At tilbyde deltagelse i tilbud om
tilbagefaldsforebyggende initiativer



At tilbyde motiverende samtaler
forud for egentlig behandling (eller i
stedet for behandling)



At arbejde med harm reduction som
f.eks. udlevering af rene kanylesæt



At udvikle formaliserede indsatser
med mål om at øge motivation for
det rusmiddelfrie liv



At udvikle måleredskaber for dokumentation for at det levede liv lykkes
ved fravær af rusmidler

TERTIÆR DEL

Eksempelvis
At der sker undervisning af
frontmedarbejdere i systematisk
opsporing af risikoadfærd



Eksempelvis

At der sker udbygning af tilbud
med anonym stofmisbrugsbehandling i grupper for borgere
med tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke har andre
sociale problemer



At informere frontmedarbejdere
om kommunens tilbud

SEKUNDÆR DEL

At styrke gruppeforløb med
fokus på undervisning vedr. misbrug for borgere og pårørende i
alkohol- og stofbehandlingen

At den socialpædagogiske linje
rummer psykoedukation f.eks.
ved at benytte kognitive fordeleog ulempeskemaer vedr. misbrug af rusmidler for borgere i
målgruppen



Eksempelvis

Samarbejde
og
koordinering

At sikre
dialogen med
centrale
samarbejdspartnere om forebyggelsesindsatsens målgrupper
med henblik på at øge
samarbejdsmuligheder
og koordination i miljøer,
som kan støtte borgere i et
rusmiddelfrit liv

PRIMÆR DEL
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At deltage i samarbejdsmøder med
ledelse og medarbejdere fra enkelte
institutioner, afdelinger etc.



At udarbejde samarbejdsaftaler med
f.eks. Visitation & Rådgivning vedr.
§ 141 handleplan, jobcenter, familieafdeling m.v.



At etablere samarbejde med
hjælpeorganisationer i civilsamfundet



At etablere samarbejde med foreninger og frivillige organisationer
vedr. netværksarbejde og sunde
fritidstilbud



At indrette en praksis, hvor det er
naturligt at der sker et styrket samarbejde med private hjælpeforanstaltninger
om rusmiddelfrie tilbud



At inddrage alle samarbejdspartnere
omkring den enkelte om fælles mål
om et rusmiddelfrit liv



At etablere tætte snitflader til politiet
med henblik på at bremse narkorelateret kriminalitet

SEKUNDÆR DEL

TERTIÆR DEL

Eksempelvis

PRIMÆR DEL

Inddragelse
af nærmeste
netværk
(f.eks. forældre
og pårørende
arbejde)

At fremme forståelse
af og valg i forhold
til at netværket har
en vigtig betydning i
borgerens indsats

SEKUNDÆR DEL

TERTIÆR DEL



At vejlede frontpersonale til forældreinddragelse i forhold til forebyggelse af
rusmidler



At udarbejde undervisningsmateriale
om det gode forældresamarbejde som
basis for forebyggelse af misbrug af
rusmidler



At tilbyde gruppeforløb for pårørende
og børn til borgere i behandling



At tilbyde deltagelse i pårørendegrupper/familiegrupper



At understøtte genetablering af et
familiemæssigt netværk omkring den
enkelte

Ressourcer
til forebyggelsesindsatsen
Den omlagte forebyggelsesindsats vil kunne rummes inden for det nuværende ressourcetræk, hvor der er afsat 450.000 kr. til aktiviteter, der skal
forebygge behov for mere indgribende foranstaltninger for socialt udsatte
borgere.
Forebyggelsesteamets indsats er estimeret til 2 årsværk af 37 timer om ugen.
Forebyggelsesteamet vil fremadrettet bestå af to medarbejdere, hvoraf den
ene forebyggelseskonsulent hovedsageligt vil skulle operere på det primære
forebyggelsesniveau, mens den anden forebyggelseskonsulent har sine
opgaver inden for sekundær forebyggelse. Den tertiære forebyggelse er en
opgave, som løses inden for botilbuddenes rammer.

Ovenstående fokusområder baseres alle på evidensbaserede indsatser. For
at kunne foretage resultatdokumentation på de forskellige forebyggelsesindsatser vil der skulle fastsættes centrale mål for de forskellige forebyggende aktiviteter samt arbejdes med at opbygge en struktur og kultur for
systematisk erfaringsopsamling. En del af dokumentationen vil skulle leveres
via simple registreringer som f.eks. antal kontakter, antal deltagere mv. Samtidig vil der også skulle foretages mere kvalitative opsamlinger – gerne med
brug af teknologier som f.eks. videodagbøger, blogindlæg om brugeroplevelser mv.
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