Fra papir til praksis – implementering af rusmiddelstrategien
Rusmiddelstrategien er gældende frem til den 31. december 2019.
I Aalborg Kommune tror vi på, at inddragelse af borgere og medarbejdere giver de bedste resultater. I
implementeringen af rusmiddelstrategien vil borgere og medarbejdere derfor blive inddraget i, hvordan vi
sammen når de opstillede mål i rusmiddelstrategien.
I efteråret 2016 afholdes et kick-off arrangement, hvor der vil være fokus på omsætning af
rusmiddelstrategien.
De enkelte forvaltninger kortlægger interessenter ift. rusmiddelstrategien. De enkelte interessenter
udarbejder en handleplan for de indsatser, der vedrører deres arbejde. Handleplan for indsatser, der
vedrører tværgående mål, udarbejdes i dialog med øvrige interessenter.
Der nedsættes en sparringsgruppe på tværs af forvaltningerne, der skal dele viden og erfaringer ift. arbejdet
med indsatserne for mindre misbrug og mere sundhed.
Ultimo 2017 udarbejdes en midtvejsstatus, der viser, hvor langt vi er ift. de forskellige indsatser. En
midtvejsstatus skal give mulighed for at tilpasse indsatserne, så målene kan indfries i 2019.
Medio 2019 foretages en slutevaluering. Denne evaluering skal danne grundlag for det videre strategiske
arbejde med at mindske misbrug og øge sundheden blandt borgere i Aalborg Kommune.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlige for opfølgning og evaluering.
Rusmiddelstrategiens mål
Mål
Unge i folkeskolen
Udskydelse af debutalder.

Succeskriterium

Status 2015

I 2019 har 50 % af eleverne i 6.-10.
klasse ikke prøvet at drikke alkohol.

Færre elever i folkeskolen har prøvet at
ryge hash.

I 2019 har 97 % elever i 6.-10. klasse
ikke prøvet at ryge hash.

41 % af eleverne i 6.10. klasse har ikke
prøvet at drikke alkohol.
93 % af eleverne i 6.10. klasse har ikke
prøvet at ryge hash.

Elever i folkeskolen har ikke erfaringer
med stoffer.

I 2019 har ingen elever i 6.-10. klasse
prøvet at tage stoffer.

98 % af eleverne i 6.10. klasse har ikke
prøvet at tage stoffer.

Flere elever i 6.-10. klasse har en aftale
med deres forældre om ikke at drikke
alkohol, når de går til fest eller i byen.

I 2019 har 75 % af eleverne i 6.-10.
klasse en aftale med deres forældre
om ikke at drikke alkohol, når de går
til fest eller i byen.

62 % af eleverne i 6.10. klasse har en aftale
med deres forældre om
ikke at drikke alkohol,
når de går til fest eller i
byen.

Unge på ungdomsuddannelserne
Antallet af unge på
ungdomsuddannelserne, der drikker
jævnligt, skal fastholdes.
Antallet af unge på
ungdomsuddannelserne, der har prøvet
at ryge hash, skal fastholdes.

I 2019 er det 34 % af de unge på
ungdomsuddannelserne, der ikke
drikker jævnligt.
I 2019 er det 68 % af de unge på
ungdomsuddannelserne, der ikke har
prøvet at ryge hash.

Antallet af unge på

I 2019 er det 91 % af de unge på

34 % af de unge på
ungdomsuddannelserne
drikker ikke jævnligt.
68 % af de unge på
ungdomsuddannelserne
har ikke prøvet at ryge
hash.
91 % af de unge på

ungdomsuddannelserne, der har prøvet
at tage stoffer, skal fastholdes.

Effekt af behandling
Flere afslutter stofbehandling med
succes.

Flere afslutter alkoholbehandling med
succes.

Borgere i behandling
Flere borgere skal i behandling for deres
misbrug.

ungdomsuddannelserne, der ikke har
prøvet andre stoffer end hash
(amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy
eller lignende).

ungdomsuddannelserne
har ikke prøvet andre
stoffer end hash.

Mindst 45 % af de borgere, der
afslutter et behandlingsforløb for
stofmisbrug, skal være enten stoffri
eller opleve reduktion i stofmisbruget i
2019.

35 % af de borgere, der
afslutter et
behandlingsforløb for
stofmisbrug, er enten
stoffri eller oplever en
reduktion i
stofmisbruget.
57 % af de borgere, der
afslutter et
behandlingsforløb for
alkoholmisbrug, er
enten ædru eller
oplever en reduktion i
alkoholmisbruget.

Mindst 60 % af de borgere, der
afslutter et behandlingsforløb for
alkoholmisbrug, skal være enten
ædru eller opleve reduktion i
alkoholforbruget i 2019.

Antallet af borgere i
misbrugsbehandling skal være øget
med 15 % i 2019. Konkret skal 703
borgere påbegynde
misbrugsbehandling i 2019.

Der var i 2015 611
borgere, der
påbegyndte
misbrugsbehandling i
Misbrugsafsnittet.

