
Handlingsplan for forebyggelse af 
misbrug blandt unge

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk

G
ra

fi
k 

11
-
6
10

 J
F

Tegn på stofmisbrug

•  Ændringer i personlig adfærd og personlighed, som fx:

 - Humør – og holdningsændringer
 - Pjæk og ligegyldighed med skolearbejdet 
 - Modstand mod regler i hjem og/eller skole
 - Vredesudbrud og uligevægt
 - Psykisk nedtrykthed
 - Usædvanligt træt og brugt
 - Svært ved at falde til ro og sove
 - Overgearet – kan klare det hele

•  Tiltagende tendens til at låne penge af forældre og venner

•  Barnets/den unges ejendele forsvinder uden det kan forklares

•  Samvær med nye venner, som ingen rigtig kender noget til

•   Besiddelse af remedier eller efterladenskaber, der har været 
anvendt til stofindtagelse

•  Markante ændringer af pupillerne (store eller helt små)

Al respons vedr. brugbarhed af - og tilgængelighed til denne 
pjece modtages gerne hos SSP på tlf. nr. 98 45 92 92, og SSP vil 
ligeledes følge op på evt. mulighed for forbedring af pjecen.

SSP FREDERIKSHAVN



Misbrugsforebyggelse i Frederikshavn Kommune
Særskilt handlingsplan for mistanke om stofmisbrug blandt unge

Den konkrete indsats overfor den unge
Som den aktør, der først iagttager en bekymrende ad-
færd hos den unge, er det vigtigt at gribe ind så hurtigt 
som muligt. Der vil derfor altid blive taget initiativ til at 
hjælpe den unge, når en kommunal medarbejder i for-
bindelse med sit arbejde, får mistanke om – eller kon-
staterer, at en ung har taget stoffer. Denne indsats vil 
blive ydet jf. vedlagte handlingsplan, således den unge 
og dennes forældre ikke er afhængige af, hvor en mis-
tanke opstår, eller hvem der måtte få mistanken.

Den indsats, der er beskrevet i denne handlingsplan, 
omhandler konkrete situationer, hvor en voksen kon-
staterer – eller mistænker, at en ung er påvirket af stof-
fer. 

Relationen til hver enkelt ung er naturligvis vigtig, da 
det på baggrund af en god relation vil være nemmere og 
lettere tilgængeligt at iværksætte en samtale baseret på 
bekymring, mistanke eller viden. Skulle den unge bede 
om tavshed, fx fordi han/hun er bange for forældrenes 
reaktion, skal vi informere den unge om, at han/hun har 
krav på at få støtte og hjælp til ikke at misbruge stoffer, 
da stofferne er skadelige og kan føre andre negative op-
levelser med sig. Vi kontakter derfor som udganspunkt 
altid forældrene. Vi vil gennem handling, hjælpe med 
at passe på vores unge. De anviste handlinger forventes 
således udført af alle kommunalt ansatte, der i forbin-
delse med deres arbejde, måtte komme i kontakt med 
en ung, der mistænkes for at være påvirket af stoffer. 

I Frederikshavn Kommune har vi et mål om at forebygge 
misbrug blandt unge; at vejlede og foregribe overfor un-
ge, der måtte være på vej ud i et misbrug, samt at inter-
venere, med tilbud og relevant behandling, når en ung 
er kommet ud i et misbrug. 

Ovennævnte mål er gældende i forhold til rusmidler ge-
nerelt, hvilket vil sige såvel alkohol som stoffer af både 
mild og hård karakter. 

Denne vejledning, indeholdende handlingsplan for ind-
satsen mod misbrug, handler kun om Frederikshavn 
Kommunes indsats vedr. misbrug af stoffer.  Misbrug af 
stoffer er defineret som al brug af euforiserende stoffer, 
(som fx hash, amfetamin, extacy, kokain, m.m.), idet vi 
ønsker at reagere, uanset om en ung er i en eksperimen-
terende fase, eller er på vej ud i et reelt misbrug.

Indsatsen skal, gennem denne handlingsplan, synliggø-
res og ensartes, således vi alle:

•   Reagerer konstruktivt ved mistanke om at en ung 
har indtaget stoffer

•   Inddrager forældre og fagpersoner, der kan hjælpe 
med nærmere afklaring og støtte

•   Søger at inkludere den unge i kommunens eksiste-
rende forebyggende tilbud

Udover denne indsats overfor enkeltpersoner, arbejdes 
der konstant på det generelt forebyggende plan. Det-
te arbejde planlægges og/eller udføres af hertil ansat-
te personer i SSP, samt i klubber, i folkeskolen og i an-
dre institutioner, som har en forpligtigelse til at udføre 
forebyggende arbejde. Den forebyggende indsats består 
af fx oplæg til forældremøder i folkeskolen, oplæg og 
undervisning i 8. og 9. klasserne, samt som en del af 
undervisningen i folkeskolen, og den kan bestå af opsø-
gende arbejde fra fx klubber. Derudover er der tilbud til 
alle kommunens borgere om deltagelse i større arrange-
menter som bl.a. foredrag af Allan Olsen og Henrik Rin-
dom. Der udarbejdes ydermere materialer som uddeles 
til forældre i 7. klasse, hvor viden om stofferne og hjælp 
til at spotte misbrug er en vigtig del af indholdet. Slut-
teligt yder SSP individuel rådgivning og sparring til lære-
re, unge, forældre, kærester, eller andre, der måtte væ-
re bekymret for en eller flere unge, i forbindelse med en 
mistanke - eller viden om misbrug.

Evidensbaseret indsats
I det forebyggende arbejde anvendes således oplysning 
til såvel de unge som til deres forældre. Denne oplysning 
søges baseret på dialog, da forskningen viser, at envejs 
kommunikation vedr. misbrug, ikke har nogen effekt og 
endog kan risikere at have en negativ effekt, da det kan 
forårsage nysgerrighed og fungere som intro til stoffer-
nes verden. 

Der skal endvidere være fokus på den unges holdninger 
og tænkning på området. Det baseres på, at det ofte er 
bestemte holdninger (evt. baseret på flertalsmisforstå-
elser) der ligger bag den unges positive indstilling over-
for misbrug af stoffer. Hensigten er at oparbejde flere 
negative definitioner af misbrug hos den unge, så den 
unge derudfra bliver motiveret til at ændre sin adfærd. 

Dernæst søges indsatsen udført i de rammer den unge 
i forvejen befinder sig i, da der er evidens for, at sand-
synligheden for succes øges, såfremt indsatsen integre-
res kontinuerligt i allerede eksisterende rammer. Det-
te skyldes, at vigtige normer og relationer derigennem 
bliver påvirket, og den unge så ikke står alene med at 
håndtere en ændring i sin adfærd.

Ydermere er det vigtigt, at de voksne omkring den unge 
samarbejder med andre relevante instanser og om nød-
vendigt hjælper den unge videre til anden instans, fx 
regulær misbrugsbehandling. 

Det kan være skolen, klubben, ungdomsskolen eller en 
anden institution, hvor den unge færdes i større eller 
mindre omfang. Fx kan skolen konstatere et bekymren-
de fravær hos en elev, og de kan kontakte klubben for at 
høre om den unge kommer der. Eller det kan være fami-
lierådgivningen, der er i gang med at belyse en sag el-
ler planlægge en intervenerende indsats, som kontak-
ter skole og klub for at høre, hvilke informationer de har, 
samt hvad de kan byde ind med i den forebyggende og 
intervenerende indsats. På den måde vil flere relationer 
i den unges liv være inddraget i indsatsen og sandsyn-
ligheden for succes øges.

Under udførslen af dette tværfaglige samarbejde skal 
reglerne for udveksling af oplysninger overholdes, og 
vi skal således indhente samtykke til at udveksle per-
sonfølsomme oplysninger om den unge. Ydermere søges 
den tværfaglige indsats koordineret jf. handleplanen for 
Familien I Centrum.

Handlingsplan
for mistanke om - eller konstatering af, at en ung under 18 år har taget stoffer

1.   Institutionens leder/stedfortræder orienteres

2.   Den unge og hjemmet informeres om vores mistanke/viden

3.    Såfremt der stadig er mistanke/viden om misbrug, bliver den unge på dagen sendt hjem fra institutionen 
og næste trin sættes i værk

4.   Kontakt:
       Familierådgivningen, Visitationen tlf. nr. 98 45 51 00, FamilieVisitation@frederikshavn.dk (internt søg: familie 

–   visitation) må kun benyttes af institutioner. 
       Kontakt derudover evt.: Behandlingscenter Nordenfjord, ”Ungeteamet” Lotte Nyholm, mobil: 41 72 59 07, mail: 

lny@bcnf.dk 
             
       Urinprøve: Vi tager ikke urinprøver i kommunalt regi. Skulle den unge eller forældrene insistere på en prøve 

(for at påvise uskyld) henvises der til egen læge. Er den unge i forvejen i behandling på misbrugscentret, kan 
der også henvises hertil for urinprøve.

5.   SSP kontaktes for evt. rådgivning og evt. inddragelse af politiet
       Allan Enevoldsen, mobil: 51 50 53 49, mail: alen@frederikshavn.dk SSP kontakter politiet, såfremt dette er re-

levant
       Henrik, mobil: 72 58 12 88, Hein, mobil: 72 58 10 49 (evt. Kim West, mobil: 72 81 10 90 – Jesper Knudsen, mo-

bil: 72 58 10 92)

        Kontaktes politiet udsender SSP i samarbejde med institutionen et forældrebrev, hvor handling og begrundel-
se anføres.

6.   Inklusion
       Det vurderes hvordan den unge fortsat kan inkluderes på institutionen og evt. på støttes på stedet. Møder den 

unge igen påvirket op, sendes han/hun hjem igen og forældre og samarbejdspartnere i sagen informeres om 
den ny konstatering, så yderligere støtte kan iværksættes.

Er den unge over 18 år kontaktes SSP for yderligere rådgivning.
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