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Navn på tema: Styrkelse af den forebyggende rusmiddelindsats og af RUSK netværket. 
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Resume: 
Der fremlægges hermed forslag om en markant styrkelse af den samlede 
rusmiddelforebyggelse blandt unge via en flerstrenget strategi. Forslaget er funderet i en 
generel styrkelse af unges mentale sundhed og trivsel igennem RUSK samt i specifikke 
og målrettede forebyggelsestiltag.  
 
Sagsfremstilling: 
Administrationen er blevet bedt om at komme med et oplæg til udvikling af det 
tværfaglige netværk RUSK, med henblik på en styrkelse og øget synliggørelse af 
Svendborg Kommunes forebyggelsesindsats på rusmiddelområdet. Oplægget fokuserer 
på at styrke rusmiddelindsatsen via en række indsatsspor, som taler sig ind i den 
generelle forebyggelse, specifikke forebyggelse og den målrettede(individuelle) 
forebyggelse. De foreslåede indsatser er opbygget med udgangspunkt i viden fra bl.a. 
”Den Islandske model”, projekt ”En fremstrakt hånd” for psykisk sårbare unge i 
Svendborg Kommune, metodeprogram i Svendborg Kommune om Rusmiddelbrobygger 
på ungdomsuddannelserne samt ”Youth against drugs”, som er en finsk 
forebyggelsesindsats skabt af og for unge. Indsatserne i de enkelte spor i oplægget er: 
 

1. Styrkelse af lokal viden og information (generel forebyggelse). 
2. ”Unge hjælper unge” - Involvering af unge i forebyggende aktiviteter (Specifik 

forebyggelse). 
3. ”Brobygger – en fremskudt opsporende indsats på tværs af kommune og 

ungdomsuddannelser” (Individuel/målrettede forebyggelse)  
 
Arbejdet ”på gulvet” med indsatserne vil ske i et tæt samarbejde mellem SSP og 
Ungeafdelingen. Ungeafdelingen vil have et særligt fokus på spor 3 og SSP på spor 1 og 
2. Styregruppen for Ungekontakten vil fungere som administrativ styregruppe for 
tiltagene, og dermed sikre den overordnede tværfaglige koordinering, mens den daglige 
ledelsesmæssige styring af indsatserne sker via et koordinerende samarbejde på 
lederniveau mellem SSP og Ungeafdelingen. I arbejdet med de tre spor understøttes 
Ungeafdelingen og SSP i fornødent omfang af Ungekontaktens ungekoordinator. 
 
Styrkelse af lokal viden og information. 
En succesfuld rusmiddelforebyggelsesindsats beror ofte på et løbende samarbejde og 
involvering mellem kommune og aktører, der aktiverer og opleves relevant af borgere i 
målgruppen. Det er derfor nødvendigt at Svendborg Kommune stimulerer til engagement 
og deltagelse blandt forældre, skoler, ungdomsuddannelser, fritidsaktører mv. i arbejdet 
med forebyggelsesopgaven. For at øge samarbejde og engagement er det nødvendigt – 
bredt set - at øge viden og informationsniveauet omkring rusmiddelområdet. Det er 
derfor forslaget, at videreudvikle RUSK’s eksisterende portal (www.rusksvendborg.dk) til 
en central platform i arbejdet med den samlede forebyggelsesindsats. Dette skal ske i 
samarbejde med projekt ”En fremstrakt hånd”, som har fået midler til at etablere en 
videns- og tilbudsportal. Hjemmesideportalen foreslås konkret udviklet på følgende 
måde: 
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1. Samling og præsentation af lokale data inden for forebyggelsesområdet. Med 
afsæt i erfaringer fra ”Den Islandske model” skal disse data danne fundamentet 
for igangsætning af forebyggelsesaktiviteter fra SSP konsulenten, lige præcist der 
hvor der er et behov, i samarbejde med relevante aktører. 

2. Etablering af hjemmesiden som én samlende og lokal portal med overblik over 
tilbud, viden, kontakter, aktiviteter mv. inden for forebyggelsesområdet målrettet 
forældre, fagpersoner, civilsamfundsaktører og de unge selv. 

3. Etablering af ungedrevet indhold med udgangspunkt i projekt ”En fremstrakt 
hånds” ungepanel. Ungepanelet kobles fast på hjemmesiden, og leverer indhold i 
form af f.eks. trivselspodcast om forskellige relevante emner i et ungeliv. 

 
”Unge hjælper unge” - involvering af unge i forebyggende aktiviteter. 
Formålet med ”Unge hjælper unge” er at påvirke holdningerne til rusmidler via de unge 
selv. Målet er også at fremme unges aktive medborgerskab, og at skabe meningsfulde 
frivillige aktiviteter blandt de unge. Konceptet bygger på erfaringer fra den finske 
rusmiddelforebyggende indsats ”Youth against drugs”. I ”Unge hjælper unge” udfører de 
unge en række på forhånd defineret specifikke forebyggelsesopgaver. Dette kan f.eks. 
være uddeling af flyers og brochurer for RUSK, ophængning af forebyggelsesplakater, 
deltagelse i events, levering og produktion af ideer til www.rusksvendborg.dk mv. Når 
den unge har udført sin opgave får vedkommende en række point, som så kan veksles til 
gavekort til Svendborg Kommunes lokale erhvervsliv. ”Unge hjælper unge” administreres 
via en underside til www.rusksvendborg.dk, hvor den unge kan logge på og 
booke/færdigmelde sin opgave og modtage det fastsatte antal point. 
  
Rusmiddelbrobygger - en fremskudt indsats på tværs af kommune og 
ungdomsuddannelser 
Fra 2014 – 2018 deltog Svendborg Kommune i et satspuljeprojekt kaldet 
Metodeprogram. Metodeprogrammet var styret af Socialstyrelsen. Det overordnede mål 
var at løfte kvaliteten i den sociale behandling af brugen af stoffer, ved bl.a. at fokusere 
på anvendelsen af evidensbaserede metoder. Et centralt element i projektet i Svendborg 
Kommune var projektets rusmiddelbrobygger, som 20/t ugentligt fungerede som 
brobygger til uddannelsesinstitutioner. Formålet med rusmiddelbrobyggeren var at 
opspore og rekruttere unge, som der kunne have brug for misbrugsvejledning, samt at 
kunne agere faglig sparringspartner med stærk rusmiddelfaglighed for fagpersoner tæt 
på den unge. Evalueringen fra de deltagende uddannelsesinstitutioner centrerede sig alle 
om, at rusmiddelbrobyggerens fysiske tilstedeværelse på institutionerne gjorde en 
forskel. En forskel i forhold til forebyggelse på individniveau, og en forskel i forhold til 
opsporing, behandling og fastholdelse af unge i uddannelse med 
rusmiddelproblematikker. Med de positive erfaringer fra rusmiddelbrobyggerrollen er det 
forslaget at genetablere denne funktion med en rusmiddelbrobygger på 
ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune 20/t ugentligt. Stillingen vil administrativt 
være forankret i Ungeafdelingen. 
 
Økonomi:  
Det samlede overstående forslag vil have driftsudgifter svarende til 625.000 kr.  
 
Til at udføre spor 1 og 2 afsættes der 0.5 SSP-konsulent svarende til 280.000 kr. (inkl. 
overhead). Hertil afsættes der 100.000 kr. til spor 2 (”unge hjælper unge”), hvor der vil 
være driftsudgifter til den løbende udvikling samt honorering af de unges fuldførte 
opgaver. Der afsættes 250.000 kr. til spor 3 (”brobyggerrollen”), som anvendes til 
lønmidler til 0,5 rusmiddelbrobygger. Endelig afsættes der 25.000 kr. til 
informationsmateriale til brug RUSK netværkets løbende synliggørelse af viden og 
informationer om den samlede forebyggelsesindsats i Svendborg Kommune.  

http://www.rusksvendborg.dk/
http://www.rusksvendborg.dk/
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Udvikling og styrkelse af www.rusksvendborg.dk finansieres via midler fra projekt ”En 
fremstrakt hånd”.

http://www.rusksvendborg.dk/
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