Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Orientering om Midtvejsstatus på Rusmiddelstrategien
2016-051446
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status på
Rusmiddelstrategien.
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget peger på, at der skal ske en styrket tværgående indsats Sundheds- og Kulturforvaltningen,
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen imellem ift. indsatser overfor højrisikogruppers
debut med rygning og rusmidler.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.05.2018
kl. 09.00

Side 1 af 4

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Midtvejsstatus for Rusmiddelstrategien 2016-2019
Den 10. oktober 2016 godkendte Byrådet Rusmiddelstrategien 2016-2019, der er en handlingsrettet strategi
under Sundhedspolitikken. Strategien er rettet mod fagprofessionelle i Aalborg Kommune, der arbejder med
børn, unge, voksne og ældre. Rusmiddelstrategien er det centrale styringsredskab i arbejdet for mindre
misbrug og mere sundhed i Aalborg Kommune. Rusmiddelstrategien skal bidrage til, at udfordringerne med
misbrug italesættes, samt bryde med tabuet ift. at tale med borgerne om stof- og alkoholforbrug.
Rusmiddelstrategien er opdelt efter kerneindsatserne ift. misbrug – forebyggelse og tidlig opsporing samt
behandling. Der er i strategien sat en række mål ift. følgende:
- Unge i folkeskolen
- Unge på ungdomsuddannelserne
- Effekt af behandling
- Borgere i behandling
Som led i implementeringsplanen gøres status for Rusmiddelstrategien. Der er tale om en kvalitativ status på
de implementeringsmæssige tiltag, som forvaltningerne har iværksat for at understøtte Rusmiddelstrategien.
Den afsluttende slutevaluering i 2019 følger op på Rusmiddelstrategiens måltal.
Kerneindsats 1: Forebyggelse og tidlig opsporing:
Unge i folkeskolen:
 Der er sat særligt fokus på aftaler mellem forældre udarbejdet i 6. klasse. Der er ved skoleårets start
udviklet et nyt oplæg, som underviserne på 8. årgang tager udgangspunkt i. Her følges op på aftaler
indgået på 6. årgang, og der opfordres til, at de fornyes.
 Der er særligt fokus på flertalsmisforståelser i folkeskolen. Her er udarbejdet nyt materiale, som
anvendes i forebyggelsesseminarerne. Underviserne fortæller, at materialet virker til at have den
ønskede effekt ift. at synliggøre flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser.
 Folkeskolernes udskoling er inviteret til at deltage i et treårigt forskningsprojekt X-It Rygestop. 7
skoler og UngAalborg’s uddannelsescenter og 10. klassecentret er tilmeldt forskningsprojektet.
 Som led i handleplan for ulighed i sundhed har trivselspersoner i folkeskolerne gennemgået et
undervisningsforløb udarbejdet af Rusmiddelafsnittet i efteråret 2017 mhp. øget viden om alkohol og
stoffer.
Unge på ungdomsuddannelserne:
 Rusmiddelafsnittet laver en fremskudt indsats på udvalgte ungdomsuddannelser. Der bliver løbende
evalueret på, om ressourcerne til den fremskudte indsats er godt givet ud. Der er for nuværende ikke
planer om ændringer.
 Der arbejdes løbende med at få alle ungdomsuddannelserne med i Ungeprofilen, som
Rusmiddelstrategien bl.a. evalueres ud fra. Status er, at SOSU Nord og Tech Colleges
erhvervsafdeling endnu ikke deltager i ungeprofilsundersøgelsen.
 Der er fokus på formaliseret samarbejde med elevcoaches på ungdomsuddannelserne. Der er bl.a.
opbygget et godt og velfungerende netværk mellem SSP-medarbejdere, elevcoaches og
misbrugsrådgivere.
 Politiet stiller en kontaktperson til rådighed for ungdomsuddannelser, hvis de ønsker det.
Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale:
 Der er udarbejdet et Rusmiddelkatalog til frontlinjemedarbejdere, som er en inspiration til arbejdet
med tidlig opsporing af rusmiddelproblematikker. I håndbogen ”På tværs” linkes der til
rusmiddelkataloget.
 Der er i 2017 gennemført supplerende opsamlingskurser af frontpersonale i Jobcenter og
Socialafdelingen. Der gennemføres ligeledes opfølgningskurser i nøglepersonsuddannelsen i Børneog Familieafdelingen. Rusmiddelafsnittets medarbejdere gennemfører undervisningen.
 Der er sat fokus på indtagelse af alkohol ved forældrearrangementer i dagtilbud og skoler.
Retningslinjer for alkoholindtag er i den forbindelse blevet indskærpet.
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Kerneindsats 2: Behandling
 Status på opfølgning af de færdigbehandlede borgere efter 1, 6. og 12 mdr. er, at det ikke er
lykkedes at skabe kontakt til et tilfredsstillende antal borgere med den nuværende metode.
Der er iværksat initiativer ift. at sikre bedre resultater. Bl.a. er det fremadrettet den behandler, der
har afsluttet sagen, som skal kontakte borgeren. Indtil nu har det været en administrativ
medarbejder, som ikke kender borgeren. Samtidigt minimeres antallet af spørgsmål, som stilles i
forbindelse med samtalen, så det bedre sikres, at man lever op til lovkravet på området.
Tallene for 2017 kan ikke anvendes, da der kun har været kontakt til ganske få. Der aftales
fremadrettet opfølgningsmøder mellem centerledelsen i Center for Sociale Indsatser og
behandlerhuset hver anden måned for at følge op.
Behandlingstilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne
 Der er fokus på udbygning af samarbejdet mellem VAMIS og Rusmiddelsafsnittet med henblik på at
sikre, at alle borgere får det rette behandlingstilbud. Der afholdes løbende samarbejdsmøder om
konkrete borgerforløb og overordnede samarbejdsrammer.
 Der afholdes kompetenceudvikling af frontmedarbejderne ift. mødet med borgere med misbrug og
nedsat psykisk funktionsevne 2 gange årligt v. VAMIS. Herudover tilrettelægges enkeltstående
temadage ud fra konkrete henvendelser.
Behandlingstilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 Der afholdes opfølgningsmøder med nøglepersoner fra miljøet ca. 1 gang om året. Der arrangeres
et mini kick-off for målgruppen. Fremadrettet skal Rusmiddelafsnittet i tættere dialog med miljøet.
Behandlingstilbud i misbrugsafsnittet og tilbud til borgere med nedsat funktionsevne
 Der arbejdes på en ny kommunikationsindsats i Rusmiddelsafsnittet for at undgå en stigmatisering af
målgruppen. Navneskiftet fra Misbrugsafsnittet til Rusmiddelafsnittet er et led i denne indsats.
Hjemmeside, foldermateriale og generel kommunikationsindsats revideres ligeledes.
Koordinerede indsatsplaner for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug:
 Psykiatrien i Region Nordjylland har i samarbejde med flere nordjyske kommuner fået bevilget
800.000 kr. i satspuljemidler til fælles undervisning vedr. psykiatriske patienter med samtidigt
misbrug – herunder sættes fokus på at de koordinerede indsatsplaner udarbejdes.
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Bilag:
Rusmiddelstrategi 2016-2019.pdf
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