
  

Misbrugsområdet i Gribskov Kommune

- Oplæg til Forebyggelsesudvalget d. 29. januar 2016



  

Den overordnede ramme

● Sundhedsloven §§ 141 og 142
● Serviceloven §§ 11, 52 og 101
● Lov om aktiv beskæftigelse Kap. 10 § 32 m.fl
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Målgruppen CBU

● FirstMoves mission har den forudsætning, at alle udsatte unge med 
et problematisk eller behandlingskrævende forbrug af rusmidler kan 
modtage et tilbud tilpasset den enkelte unge.

● I FirstMove arbejder vi med unge, hvis adfærd har bragt dem ud på 
kanten af normalsamfundet. I arbejdet vil der oftest være tale om 
små succeser i et langt sejt træk.

● Målgruppen er unge i udsatte positioner eller med begyndende 
rusmiddelforbrug.

● Målgruppen har ofte flere problemer samtidig(kaotisk liv, kriminalitet, 
kan ikke fastholdes i uddannelse, fravær fra skolen)

● Målgruppen kan også være unge i begyndende bekymring(§11, SSP)



Målgruppen CBB

● Voksne tilknyttet jobcenteret
●  Det er eksempelvis borgere, der:  

– Får kontanthjælp, uddannelsesydelse, 
sygedagpenge eller fleksydelse

– Ikke har erkendt deres misbrug/overforbrug eller 
ikke ønsker at blive behandlet for det.

– Typisk har en dobbeltdiagnose



Målgruppen CSS

● Voksne 18 år og op efter (CSS)
● Det er borgere der: 

– Har alkohol-, stof- eller blandingsmisbrug  

– Har stofmisbrug eller særlige behov i relation til 
dette ift. erstatningsmedicin

– Voksne borgere med ofte årelangt misbrug og 
social deroute 



Problemets omfang CBU
● Der er i snit 16 indskrevne i First Move. Heraf 

er de 8 unge under 18 år. Den anden halvdel er 
voksne, hvor CSS køber behandling. 

● Der er tale om forløb med 3 timer pr. uge eller 5 
timer pr. uge efter servicelovens § 52.3.3, og 
der ydes også forløb efter servicelovens § 11.

● Misbruget omfatter primært hash, men også 
feststoffer, kokain mv. De unge har typisk en 
grad af udsathed omkring sig, men vi ser også 
forløb med unge uden andre problemer.  



Problemets omfang CBB
● Tidligere undersøgelser indikerer, at 1/3 af kontanthjælpsmodtagere har et  

problematisk alkoholforbrug. 2015 var der i GK registreret 833 borgere på 
kontanthjælp.

● Helt aktuelt er der tilknyttet 27 borgere på forløbet i CBB
● Der er i gennemsnit konstant 25 borger i forløb, hver eneste uge året igennem – 

varierende varighed af det enkelte forløb
● Af de 27 borgere: 16 alkoholafhængige, 6 blandingsmisbrugere og 5 ren 

stofmisbrugsproblematik (amfetamin, hash, kokain)
● Bevægelse væk fra ren alkoholmisbrug mod blandingsmisbrug
● Vi har intet sammenligningsgrundlag med andre jobcentre, da denne type data 

ikke udarbejdes

Unge
● 50 pct. frafalder udd. Pga. misbrug og 60 pct. pga. dårlig mental sundhed 

(nationalt plan)
● GK ligner landsgennemsnittet
● Social ulighed



Problemets omfang CSS
● Generelt: 140.000 danskere har decideret misbrug, ca. 800.000 har skadeligt forbrug – kun 

ca. 14.000 er i behandling
● GK: 

– 9 pct. med storforbrug af alkohol, 14 pct. med moderat forbrug (2013) – faldet siden 2010.

– 12 pct. med risikabel alkoholadfærd, som bor sammen med børn (2013) – kraftigt fald siden 2010

– 10 pct. rusdrikker

– 41 pct. af de unge har prøvet hash, 11 pct. euforiserende stoffer

● Antal borgere i ekstern behandling:
– Stofmisbrug: Ambulant dag: 21 borgere (NMC) og døgn: 5 borgere

– Alkoholmisbrug: Ambulant dag: 135 borgere (Lænken mv.)

● Antallet af borgere i behandling i Gribskov Misbrugsbehandling er stabilt – status pr. 25.02.16: 
– 22 borgere i substitutionsbehandling

– en forbehandlingsgruppe på 3 borgere

– 2 nye borgere på vej i forbehandling

– en ambulant dagbehandlingsgruppe på 5 borgere

– en aftengruppe på 5 borgere

– en borger i efterbehandling 

– 6 borgere i individuelle samtale forløb

● Annoncering har ofte effekt – senest december 2015



Indsatser CBU
Behandlingsindhold:

● FirstMove er et miljø- og netværksbaseret, udgående og opsøgende 
ambulant behandlingstilbud, som indgår i relevante tværfaglige ad hoc 
teams. Behandlingen tilrettelægges individuelt i henhold til 
visitationsgrundlaget, den indledende misbrugsfaglige udredning og 
behandlingsplanen.

● Løbende, systematiske og miljøbaserede individuelle samtaler med den 
unge

● Samtaler og edukative aktiviteter med familie/netværk: 

● Ad hoc samtaler (enkeltstående rådgivningssamtaler 1-3 timer – 
kategoriseres IKKE som behandling) 

● Ambulant behandling (1-4 timer/uge)

● Dagbehandling (5+ timer/uge)

● Et typisk behandlingsforløb i FirstMove vil strække sig over 6-18 måneder 
med varierende intensitet i kontakten



Hvordan gør vi en forskel? (CBU)
– Vision

FirstMoves vision er at bygge et ambulant støtte- og behandlingstilbud op 
om de unges aktuelle livssituation. Tilbuddet bygger på visionen, at 
størstedelen af målgruppens unge kan og skal rummes i kommunens 
eksisterende tilbud på normal- og specialområdet.

I den ramme er det visionen, at …
● FirstMove leverer relevant behandling i forhold til de udfordringer, som de 

unge rusmiddelbrugere oplever i forhold til deres aktuelle hverdag
● FirstMove leverer misbrugsbehandling, som de unge selv er med til at 

definere indholdsmæssigt 
● FirstMove bygger indsatsen på evidensbaserede metoder
● FirstMove dokumenterer indsatsen og evaluerer årligt sine aktiviteter og 

indsatser

Den unges realitet er realiteten, selvom det umiddelbart kan se anderledes 
ud i andres (vores) optik. 



Indsatser CBB
● Samarbejde med misbrugsbehandlingen, egen 

læge og distriktspsykiatrien
● Individuelle forløb, herunder: 

– Rådgivning og vejledning

– Afklaring af overforbrug

– Redskaber og strategier ift. mestring

– Henvisning til misbrugsbehandling

– Hjælp til at kontakte egen læge

– Indsats i forbindelse med dobbeltdiagnose.



Indsatser i CBB (fortsat)
Uddannelsescenteret: Tværgående samarbejde
● Samarbejde med Misbrugsbehandlingen

– Tidlig indsats – fokus på trivsel

– Fokus på Fælles Borgere
– Kursusforløb med Helsingør Kommune for nøglepersoner
– Inspirationsdag i Holbæk

● Forebyggelse
– Fokus på fællesskabet
– Fokus på kompetencer

– Fokus på inddragelse

● Samarbejde med Naturstyrelsen
– Naturen som ramme for fællesskab og motion
– Inspirere de unge til at bruge deres nærmiljø – og ”opdragelse” af 

nøglemedarbejdere



Hvordan gør vi en forskel? (CBB)

● Vi får kontakt til de borgere, der ikke henvender sig til 
Misbrugsbehandlingen. 

● Vi arbejder med et tydeligt beskæftigelses-/ uddannelsessigte.
● I kraft af teamforankring har vi sikret fokus på bl.a. 

dobbeltdiagnoser og arbejder parallelt og ift. en samlet indsats. 

→ Det betyder, at tilbagefald reduceres.

Unge: Følgende har evidens og arbejdes med i UUC
● Kort opsporende samtale
● Fastholdelse i uddannelse og arbejde
● Flerstrenget indsats



Indsatser CSS
● First Move – voksen (Opsøgende, miljøbaseret og helhedsorienterede 

indsatser)

● Traditionel behandling: Gruppebehandling, substitutionsbehandling, medicinsk 
behandling mv.

Forebyggende

● Hver 14. dag indgår misbrugsbehandler sammen med pædagog i skema for 
unge i tilbud ”Ung og Uddannelse” på Nordstjerneskolen i forløb om misbrug i 
bredere sammenhæng (målgruppe: unge uddannelsesparate/jobparate inden 
for en år).

● Oplæg i regi af Produktionsskolen et par gange om året – seneste (2015): 5 ud 
af 30-40 elever markerede, at de ikke røg hash - lærerne sendt ud af døren - 
herefter markerede 2 at de havde røget hash samme morgen. 

● Tværkommunal Alkoholkampagne

● Alkoholkampagne på vejene



Hvordan gør vi en forskel? (CSS)

● Alle der kommer ind af døren har hver sin historie
● Misbruget er altid et symptom
● Vi arbejder med hele borgerens livssituation
● Ofte forløb på halvt – helt – halvanden år
● Nogle går godt – og her vil det være både 

misbruget og andre forhold, hvor situationen er 
ændret til det bedre

● Andre går mindre godt – borger falder fra m.v.



Hvad skal vi gøre mere af?
● Styrke de tværgående samarbejde – Fælles borger

● Kombinere behandling og social indsats. Der er ofte ingen identitet at falde 
tilbage på.

● Medarbejdernetværk

● Investér før det skér – styrke tidlig (unge)indsats i udskolingen. SSP/First 
Move/Ungeteamet

● TUBA: Tilbud til pårørende

● SSP: Kompetenceudvikling af medarbejdere ift. misbrugsproblematikker

● First Move: Kontortid med anonym rådgivning

● U-Turn: Udplukke dele af konceptet

● Fokus på dobbeltdiagnoser – fordel med tværfaglige teams, f.eks. fælles 
visitation (CBB)

● Konkrete mulige indsatser f.eks.: Screening for psyk.lidelser blandt borgere i 
behandling for misbrug, screening for misbrug for alkohol i regi af jobcenter, 
udlevering af gratis fixeværktøj



Sundhedsidræt
Oplæg til Forebyggelsesudvalget 29. februar 2016

  
Februar 2016



Målgruppen
● Alle med behov for særligt målrettet træning, f.eks. pga. 

rygproblemer, hjerte-karlidelse, diabetes, slidgigt/knogleskørhed og 
metabolisk syndrom

● Voksne og ældre der ved fysisk aktivitet vil kunne forbedre deres 
sundhed.

● Voksne og ældre der er ramt af helbredsmæssige og livstilsbaserede 
udfordringer, hvor en målrettet træning kan afhjælpe og øge 
livskvaliteten.

● Voksne eller ældre der er i, eller har afsluttet et genoptræningsforløb 
eller rehabiliteringsforløb



Problemets omfang

Udfordringer 
● At få fulgt op efter rehabiliterings forløb
● Der er ikke i dag tilskrækkelige træningstilbud, 

som der kan henvises til.
● Der mangle ”kvalitets stempel” på 

træningsaktiviteter i foreningerne.
● For få at tilbudene kan foregå lokalt. 



Indsatsen
● Udvikling af træningskoncept der i idrætsforeningerne kan forebygge og afhjælpe 

konsekvenser af forskellige folkesygdomme – f.eks. hjertesygdom, ryglidelse, gigt, 
type 2 diabetes, KOL, demens m.fl.

● Koncepterne er kvalitetssikret igennem et forskningssamarbejde med Center for 
Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

● Kurser udbydes i samarbejde med DGI.

Forventet effekt

● Foreninger kan tilbyde lokale træningsforløb der løfter den sundhedsmæssige 
kvalitet og styrker ikke idrætsvante borgers incitament til deltagelse

● Via uddannelse, styrkers trænere i foreningerne, så de fremover kan rummer og 
udbyde træning for særlige krævende målgrupper



Hvad er der brug for mere af?

Anbefalinger
● Pulje til uddannelse af instruktører i lokalforeningerne. 
● Koordinering og kendskab til sundhedsidræt i 

Sundhedssektoren(Behandlere, lægere) 

Udfordringer
● Tidskrævende og dyr uddannelse
● Få tilbud om træning ud lokalt, så det er dækkende 

for behovet.



Prioriterede Breddeidrætsprojekter
Oplæg til Forebyggelsesudvalget 29. februar 2016

  
Februar 2016



Gribskov Ruller

Ridestier
Idræts tilbud / FO
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Målgruppen
● GRIBSKOV RULLER

– Event til gode vaner ( 3.-7. klasser)

– Cykellegepatruljen (0.-4. klasser)

– Dirt Jump Park (10 – 25 år + familier)

– Rute borger med andet behov (ældre)

● MOBIL GREJBANK
– Institutioner, skoler, foreninger)

● RIDESTIER 
– Alle ryttere i GK + turister



Problemets omfang

● For mange bevæger sig for lidt.
● Dårlige vaner i barndommen følger med senere 

i livet
● Vi inddrager ikke naturen nok i undervisningen.
● For få cykler



Indsatser – GRIBSKOV RULLER

– Event til gode vaner. Cykelkampagne, forår og efterår, alle 
skoler

– Cykellegepatrulje. Uddannelse af børn og unge der selv 
tager ansvar for aktiv læring, cykelfærdigheder.

– Dirt Jump Park. Skabe spændende ungdomsmiljø, der 
udfordre og ”lokker” til mere bevægelse.

– Rute for borger med andet behov. Skal fremme aktivitet for 
ældre. Mål fysisk og mental sundhed.

● Hvilken forskel gør indsatserne?
– For tidlig at måle effekt endnu.



Indsatser – MOBIL GREJBANK

– Undervisningsforløb i én til flere klasser.

– Kursusforløb pædagoger og lærere

– Fremme udeskole i nærmiljøet

– Opbygning af baser 

– Flytte undervisning ud og kombinere med bevægelse

 Partnerskab Naturstyrelsen

● Hvilken forskel gør indsatserne for målgruppen 
(effekt)?



2014
834 brugere
25 aktiviteter

2015
3444 brugere

Børn: 2720 – voksne: 724
61 aktiviteter

Kurser og workshops
Internt: 14 

Eksternt: <20

Hvad har skolerne fået ud af mobil Grejbank:

Bevægelses- og friluftsaktiviteter
Kurser og workshops
Brug af udstyr
Udvikling af udeskole
Inspiration til brug af naturen



HELINGE

GRÆSTED

GILLELEJE

VEJBY

BLISTRU
P

TISVILDE

RAMLØSE

ESRUM

ESBØNDERUP

DRONNINGMØLLE



Hvad er der brug for mere af?

Anbefalinger
● Den Mobile Grejbank udvides og videreføres efter 

projektperiodens ophør.
● Cykelprojekterne indgår i fremtiden som en del af det 

forebyggende arbejde
● Fokus på bevægelsestilbud til ældre borgere

Udfordringer
● Økonomi og ressourcepersoner
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