
De sidste 30 års udvikling  
– viden om og indsatser til unge med et problematisk brug af rusmidler, fra 1990 til i dag 
 

Dette er et forsøg på at skabe et overblik over, hvordan rådgivnings- og behandlingsindsatserne til unge under 25 år med et problematisk brug af rusmidler har 

udviklet sig gennem de sidste 30 år, med udvalgte nedslag og henvisninger til konkrete rådgivnings- og behandlingsindsatser, metodeudvikling, lovgivning samt 

forskning og dokumentation. Overblikket er udarbejdet med udgangspunkt i min egen viden om området, som jeg har fulgt på nært hold, qua mit arbejde som først 

socialarbejder/gadeplansmedarbejder i Københavns Kommune, siden som udviklingskonsulent under Socialministeriet og nu som selvstændig konsulent med 

speciale i arbejdet med udsatte unge, særligt unge med rusmiddelproblemer.  

Status ved udgangen af 2019 

Rusmiddelbrug blandt unge ligger stadig på et relativt højt niveau – og der er derfor fortsat behov for rådgivning og behandlingstilbud til unge, der har eller er på vej 

til at få et problematisk brug af rusmidler. Men i modsætning til i starten af 1990´erne, hvor der hverken var særlig meget viden eller interesse om målgruppen – 

eller indsatser, der modsvarede de unges behov – så findes der i dag mange kommunale eller private behandlingstilbud, målrettet målgruppen af unge under 25 år.  

Den seneste opgørelse viser, at 7.450 unge ml. 18-25 år var i behandling for deres rusmiddelbrug i 2016. Det er af nogen blevet udlagt som et problem, at så mange 

unge har brug for behandling, men det er snarere et udtryk for succes: At så mange unge faktisk tør og magter at henvende sig til en rådgivnings- og 

behandlingsindsatsfor at få hjælp til at få styr på deres rusmiddelbrug. De unge, der har brug for hjælp, har været der hele tiden – nu har de bare fået nogle steder, 

hvor de kan få relevant hjælp. Alene gennem de sidste 5 år har 29 kommuner implementeret hele eller dele af U18- eller U-turn-modellen. Dertil kommer yderligere 

24 kommuner, der har eller er i gang med at afprøve samtalebehandlingsmetoden, MOVE.   

Det særlige ved mange af de rådgivnings- og behandlingstilbud, der i dag tilbydes unge under 25 år, er, at der typisk er fokus på: 

o At de unge først og fremmest er unge – med alt hvad det indebærer af udvikling og uddannelsesforløb, frigørelsesprocesser og identitetsdannelse, ungdomsliv 

med fester og ’gang i den’ samt overgang til voksentilværelse 

o At de unges motivation for forandring kan være svingende: De unge kan ofte være ambivalente overfor at ville forandring, fordi der med rusmidlerne også følger 

venner, social kapital eller måske ro på urolige tanker.  

o At det meste udbredt stof blandt unge er hash, og at de unge derudover har let adgang til stort set alle slags stoffer, uanset hvor i landet de bor 

o At alkoholproblemer oftere popper op, som noget de unge gerne vil have hjælp til at få bedre styr på. 

o At de unge skal støttes i at stoppe eller reducere deres brug – eller i det mindste at få reduceret skaderne, der følger med et problematisk brug af rusmidler. 

Samtidig har de mange rådgivnings- og behandlingstilbud fået adgang til ny og grundig viden på området, bl.a. via Socialstyrelsens metode- og 

kompetenceudviklingsforløb, og fordi især Center for Rusmiddelforskning og Sociologisk Institut ved Københavns Universitet har gennemført mange både større og 

mindre forskningsprojekter med fokus på unges brug og misbrug af rusmidler, som er blevet formidlet til praksisfeltet gennem lettilgængelige fagbøger, konferencer 

og metodeudviklingsforløb. 



 
 

2 
 

 Rådgivnings og behandlingsindsatser til unge i 
målgruppen 

Metodeudvikling, initieret og/eller støttet af 
statslige midler, samt lovgivning/retningslinjer 
på området 

Forskning og dokumentation om unge i 
målgruppen 

Før 
1990 
 

Misbrugsbehandling til unge tog typisk udgangspunkt i:  
o Voksne (over 18 år – gennemsnitsalder ved indskrivning i behandling lå typisk i starten af 30´erne) 
o Misbrug af opioider (fx heroin) 
o Dag- eller døgnbehandling 
Misbrugsbehandling var forankret i amtslige misbrugsinstitutioner og/eller hos private udbydere 
 
Døgnkontakten, Københavns Kommune, tilbød i perioden 1982-2010, åben og anonym rådgivning til børn og unge. Frem til 1993 havde Døgnkontakten også et opsøgende team, der bl.a. lavede 
opsøgende arbejde på Christiania og Vesterbro, for at få kontakt med unge, der ikke af sig selv henvendte sig i Døgnkontakten. Det var dette arbejde, der førte til oprettelsen af Tjek-Punkt, fordi 
man kunne se, at der var behov for en ekstra indsat ift. denne målgruppe, som meget ofte også havde alvorlige rusmiddelproblemer og som ikke a sig selv opsøgte hjælp.  

1990    

1991    

1992    

1993 Kbh.s kommune etablerer Tjek-Punkt, som skal opsøge unge op 
til 23 år med rusmiddelproblemer på Vesterbro og Christiania for 
at tilbyde dem hjælp, i første omgang harm reduction og på lidt 
længere sigt hjælp til at komme i misbrugs-behandling.  
 
Kun få og primært private døgnbehandlingssteder tager imod 
unge under 18 år – og ofte med ”motivation” som 
adgangskriterie: Hvis den unge vil i behandling, skal han/hun vise 
sin motivation ved fx at have holdt sig fra stoffer i en periode 
eller møde op på bestemte tidspunkter til formøder. 

Projekt Gadebørn (med Tjek-Punkt og Sjakket) bliver 
igangsat i Københavns Kommune. Målgruppen er unge, der 
opholder sig på gaden – kun Tjek-Punkt har særligt fokus på 
rusmidler. 

 

1994    

1995 FAB – Fyns Amts Misbrugscenter tilbyder som et af de første 
steder HASH-afvænning til unge (Et par år senere udtalte 
lederen, Ib Hansen, til lokal avis, at der nu typisk var ca. 40 unge 
mennesker i behandling om året) 

 Kortlægning: ESPAD, fælleseuropæisk skolebørnsundersøgelse 
med fokus på 15-16åriges trivsel igangsættes i Danmark. Se 
hjemmesiden her 

1996    

1997   Evaluering: Opsøgende arbejde blandt unge i drift – evaluering 
af Tjek-Punkt, udarbejdet af Flemming H. Pedersen, tidl. Leder 
af Tjek-Punkt. 

1998    

1999    

2000   Fagbog: Rusmidlernes Biologi, skrevet af Henrik Rindom, 
psykiater og rusmiddelekspert. Bog kan læses her 
 
Forskning: Projekt Gadebørn – evaluering af Sjakket og Tjek-
Punkt, af Morten Nissen. Evalueringen kan læses her 
Kortlægning: Sundhedsstyrelsen og Kræftens bekæmpelse 
begynder i 2000 at kortlægge de 16-20årige unges livsstil i 
MULD-rapporterne. Rapport kan læses her  
 

http://www.espad.org/
https://www.sst.dk/~/media/4C85D030AF5F405BA411412EB34EF973.ashx
https://pure.au.dk/portal/files/90990267/Nissen2000ProjektGadeb_rn.pdf
https://www.sst.dk/~/media/45781B8EA42B449CABC615B1C2776DAB.ashx
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2001 Stofrådgivningen, et ambulant behandlingstilbud til unge, 
etableres af bl.a. Henrik Rindom. Stofrådgivningen eksisterer 
fortsat og er i dag forankret under Fonden Novavi. 
Stofrådgivningen har særlig fokus på unge med både 
rusmiddelproblemer og psykiske vanskeligheder. Læs mere her  
 
Rusnavigatørerne, et ambulant behandlingstilbud til unge (op til 
25 år), etableres i Københavns Amt, KABS. Rusnavigatørerne 
indledte efter et par år et samarbejde med Ungdomspsykiatrisk 
Center i Glostrup, som var en af forløberne for KABS 
Stjernevang. KABS Stjernevang eksisterer fortsat og er forankret 
under Glostrup Kommune. KABS Stjernevang har særlig fokus på 
unge med både rusmiddelproblemer og psykiske vanskeligheder.  
Læs mere her 
 
I de næste par år opstår flere ambulante rådgivnings- og 
behandlingstilbud til unge under 18 (eller under 23/25 år) i 
amter og flere større kommuner, fordi de eksisterende 
behandlingstilbud til voksne med misbrugsproblemer ikke 
matcher de unges behov.  

 Fagbog: Unge og rusmidler – brug eller misbrug skrevet af Ib 
Hansen, leder af Fyns Amts Misbrugscenter. Bogen delte 
vandene, fordi den argumenterede for at unge ville bruge 
rusmidler, uanset om de voksne/samfundet vil det eller ej, og 
derfor skal de unge udvikle ”rusmiddelkompetence”. Læs 
interview med Ib Hansen i STOF her 
 
Rapport: Undersøgelse af under 18-åriges stofmisbrugeres 
situation, udarbejdet af Henriette Zeeberg og Ole Thisgaard, 
VFC Udsatte.  
 
Pjece: Rusmiddelguide til Forældre til teenagere, udarbejdet af 
Erik Jagd, Odense Kommune, Kim Hansen, Kolding Kommune, 
samt Steen Bach, Ribe Amt, med økonomisk støtte fra 
Sundhedsstyrelsen. Pjecen er senere blevet revideret og 
genoptrykt flere gange.  

2002    

2003  Lovgivning: 14-dages behandlingsgaranti til voksne med et 
behandlingskrævende misbrug træder i kraft, jf. SEL §101 
stk.2  

 

2004 Ungeteam, et ambulant behandlingstilbud til unge under 18 år, 
etableres i Århus Amts Misbrugscenter. Der tilbydes behandling 
til kommunerne i Århus Amt med undtagelse af Aarhus 
Kommune. Ungeteamet overgår efter strukturreformen til 
Aarhus Kommunes Rusmiddelteam i 2009. 
 
Rusmiddelteamet, et behandlingstilbud til unge under 18 år, 
etableres i Århus Kommune. Dette sker på baggrund af en 
uddelegeringsaftale om misbrugsbehandling med Århus Amt, 
som man også har på voksenområdet. For at sikre ungetilgangen 
vælger Århus kommune at etablere behandlingstilbuddet i Århus 
Kommunes Ungdomscenter. Rusmiddelteamets 
behandlingstilbud udvikles på baggrund af en programteori 
kaldet ”Århusmodellen” som i regi af Socialstyrelsens 
satspuljeprojekt, ”Projekt misbrugsbehandling til unge under 18 
år”, senere omdøbes til U18-Modellen. Læs mere her 
 
U-turn, et ambulant rådgivnings- og behandlingstilbud til unge 
under 25 år, etableres i Københavns Kommune. Læs mere her 

 Kortlægning: Sundhedsstyrelsen udsender i 2004 for første 
gang Narkotikasituationen i Danmark, der giver et overblik 
over de nyeste statistiske og epidemiologiske data og aktuelle 
informationer om indsatsområder og strategier på området. 
Rapporter kan læses her 
 
Fagbog: Stofmisbrug og afhængighed blandt unge og voksne, 
skrevet af Peter Ege, Socialoverlæge i Københavns Kommune 
 
Pjece: Rusmiddelguide til Unge, udarbejdet af Kaj Frost, 
Odense Kommune, og Steen Bach, Ribe Amt med økonomisk 
støtte fra Sundhedsstyrelsen. Pjecen er senere blevet revideret 
og genoptrykt flere gange. 
 

2005  Lovgivning: 14-dages behandlingsgaranti til unge under 18 
år med et behandlingskrævende misbrug træder i kraft 1. 
oktober 2005, jf. SEL §101, stk.3 

Fagbog: Hashsamtalen, udarbejdet af Morten Sophus Clausen, 
psykolog og rusmiddelbehandler i Århus Amt 
 

https://novavi.dk/stofraadgivningen/unge/
https://stof.kabs.dk/afdelinger/kabs-stjernevang/
https://psy.au.dk/fileadmin/CRF/STOF/STOF_pdf_er/STOF_nr._20/Tal_om_stofferne_-_de_unge_tager_dem_jo_alligevel._Stof_20.pdf
https://socialstyrelsen.dk/unge/rusmidler/viden-om-rusmidler/metoderne-fra-projekt-misbrugsbehandling-for-udsatte-unge-under-18-ar/u-18
https://uturn.kk.dk/
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2004/~/media/A2BADD90EE714FEF95D387CBBC702824.ashx
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Fagbog: Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler, 
udarbejdet af Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for 
Rusmiddelforskning på baggrund af omfattende litteratur-
gennemgang 
 
Rapport: Stof til eftertanke – idéer til arbejdet med unge 
misbrugere og deres forældre, udarbejdet af Karina Rohr 
Sørensen, Rusnavigatørerne, Københavns Amts 
Behandlingscenter for Stofbrugere. Rapport kan læses her 
 
Rapport: Undersøgelse af unge under 18 år med 
misbrugsproblemer, udarbejdet af Ditte Ehrenreich og Susanne 
Pihl Hansen, VFC Udsatte/UFC Børn og Unge. På baggrund af 
indberetninger fra kommunerne skønner rapporten meget 
forsigtigt:  
o at der i 2005 findes ca. 5.200 unge under 18 år med 

misbrugsproblemer i Danmark.  
Rapport kan læses her 
 

2006   Rapport: Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år 
med misbrugsproblemer, udarbejdet af Leif Vind og Katrine 
Finke, forskere ved Center for Rusmiddelforskning. Rapport kan 
læses her 
 

2007 Amternes ambulante behandlingstilbud til unge overgår til 
udvalgte kommuner, og flere kommuner etablerer lokale 
rusmiddelcentre, herunder også ambulante behandlingstilbud til 
unge. Eksempler på ambulante og kommunale rådgivnings- og 
behandlingstilbud til unge, der opstod i denne periode:  
o Perron 3, Slagelse Kommune 
o Ungerådgivningen, Vordingborg Kommune 
o Rusmiddelcenter Odense, ungeafdelingen 
o Rusmiddelcenter Svendborg, ungeafdelingen 
o Horizont, Hillerød kommune (2006-2008) 
o 3D, Esbjerg Kommune 
o Ungeprojektet, Roskilde Kommune 

KOMMUNALREFORM – AMTERNE NEDLÆGGES 
 
Regeringsudspillet Lige Muligheder afsætter midler til 
initiativer med fokus på unge med særlige sociale problemer, 
herunder et initiativ vedr. effektive behandlingstilbud til unge 
med misbrugsproblemer. Som følge af udspillet tages der 
initiativ til afsøgning af dansk praksis ift. behandlingsmodeller 
samt igangsættelse af Videnscentret Unges Misbrug i 2009, 

Kortlægning: SkoleSundhed bliver igangsat af bl.a. Institut for 
Folkesundhed, mhp. at udvikle et dialog- og 
monitoreringsværktøj, som kan understøtte arbejdet med børn 
og unges trivsel og sundhed i Folkeskolen. Siden er 
SkoleSundhed blevet videreudviklet i tæt samarbejde mellem 
kommuner, forskere, interesseorganisationer, og hedder i dag 
BørnUngeLiv. I dag omfatter BørnUngeLiv børn og unge i 
alderen 2-30 år. Læs mere her 
 

2008  En afsøgning af effektive behandlingsmodeller i dansk 
praksis 2008-2009 afsækker 3 modeller: U18-modellen, U-
turn-modellen og MST. 
 
Metodehæfte: Døgnanbragte unge og rusmidler – håndbog 
for døgnmedarbejdere, udarbejdet af Peter Jensen og 
Susanne Pihl Hansen på baggrund af et 2-årigt 
metodeudviklingsprojekt for døgnmedarbejdere. Hæftet 
kan findes her, sammen med interviews med deltagerne i 
form af lydfiler (podcasts)  

 

https://viden.kabs.dk/wp-content/uploads/2018/05/stof-til-eftertanke_16.pdf
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/undersogelse-af-unge-under-18-ar-med-misbrugsproblemer
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/rapporter/2006/vind_finke_ambulante_behandlingstilbud2006001.pdf
https://www.boernungeliv.dk/Public/Forside.aspx
http://www.pihl-inklusive.dk/døgnanbragte-unge-og-rusmidler.html
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2009 Center for Rusmiddelforskning, Århus Ungdomscenter, Aalborg 
kommuners Ungdomscenter samt Centerlederforeningen tager 
initiativ til Ungebehandlernetværket – et netværk for 
behandlere og ledere af behandlingstilbud til unge under 18 år 
med stofproblemer.  

Formidling: Socialstyrelsen etablerer Videnscentret Unges 
Misbrug, med det formål at udbrede viden og metoder til 
arbejdet med unge, der har eller er på vej til at få et 
problematisk brug af rusmidler. I perioden 2009-2012 
afholder Unges Misbrug flere landsdækkende konferencer 
og temadage, gennemfører kompetenceudviklingsforløb i 
flere kommuner samt støtter den fortsatte konsolidering af 
Ungebehandlernetværket  
 

Forskningsprojekt: Dobbeltdiagnose – dobbelt behandling, 
udarbejdet af Katrine Schepelern Johansen. Et af de første 
større forskningsprojekter, der sætter særligt fokus på 
dobbeltdiagnoser i Danmark. Læs mere her 
 

2010  Metodeudvikling: Socialstyrelsen igangsætter Projekt 
Misbrugsbehandling til unge under 18 år (2010-2014), hvor 
tre lovende behandlingsmodeller, U-turn-modellen (udviklet 
i København), U18-modellen (udviklet i Aarhus), samt MST-
SA (Multi Systemic Therapy – Substance Abuse, der er 
udviklet i USA) bliver afprøvet i 6 danske kommuner: 
Helsingør, Horsens, Odense, Aalborg, Herning og Aarhus 
kommuner.  
Fælles for de tre modeller er, at de ikke kun arbejder med 
rusmiddelforbruget, men også med andre forhold i de unges 
liv. Læs mere her 
 
Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet 
udbyder Master i narkotika- og alkoholindsatser for første 
gang. Læs mere om uddannelsen her 
 

Forskningsprojekt: Unge, fester og alkohol, udarbejdet af bl.a. 
Peter Gundelach og Margaretha Järvinen, professorer ved 
Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Læs mere her 
 
Fagbog: Unge, rusmidler og sociale netværk, redigeret af Mads 
Uffe Pedersen og Torsten Kolind, professorer ved Center for 
Rusmiddelforskning – antologi, der formidler aktuel forskning 
på området i kortere artikler. 

2011 Ungebehandlernetværket får støtte fra Socialstyrelsen til at 
afholde 3 netværksmøder i 2011-2012. Herefter har 
Ungebehandlernetværket været selvkørende og afholder med 
jævne mellemrum landsdækkende og lokale temadage. 
 
Netstof.dk etableres som Danmarks offentlige rusmiddelportal 
for unge (og andre). På Netstof.dk tilbydes fordomsfri, 
konstruktiv og anonym rådgivning, online vidensbank samt 
overblik over, hvor det er muligt at få hjælp i de enkelte 
kommuner.  
Siden er baseret på et tværkommunalt, bestående af 34 
kommuner over hele landet, og udvikles og drives af 
Rusmiddelcenter Slagelse og Center for Digital Pædagogik. Få 
adgang til siden her 

Metodehæfte: Hashgrupper på ungdomsuddannelser, 
udarbejdet af Susanne Pihl Hansen for U-turn, Københavns 
Kommune. Hæftet kan findes her. 
 
 

 

2012  Politisk udspil: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale Forhold lancerer udspillet Bedre kvalitet i 
stofmisbrugsindsatsen, også kaldet Stofmisbrugspakken. 
 

 

https://viden.kabs.dk/wp-content/uploads/2018/05/kabs_dobbeltdiagnose_low_11.pdf
https://socialstyrelsen.dk/unge/rusmidler/viden-om-rusmidler/metoderne-fra-projekt-misbrugsbehandling-for-udsatte-unge-under-18-ar
http://bss.au.dk/efteruddannelser/masteruddannelser/master-i-narkotika-og-alkoholindsatser/?gclid=Cj0KCQiAxs3gBRDGARIsAO4tqq0ytDw3PmV6WEyMmaYGzqDfaU3acHPgIiKzBNKfYboUEbcijSnmpsgaAgUEEALw_wcB
https://www.sfi.dk/publikationer/unge-fester-og-alkohol-5661/
https://netstof.dk/
https://ungeogrusmidler.kk.dk/indhold/udgivelser-og-materiale
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Anbefalinger: Hele vejen rundt – redskaber til at arbejde 
med unges rusmiddelproblemer, udgivet af Socialstyrelsen. 
Publikationen kan læses her 
 
Anbefalinger: Forebyggelsespakke ALKOHOL udgives af 
Sundhedsstyrelsen for første gang. Her gennemgås kort den 
vigtigste viden og dokumentation på området samt 
anvisninger på hvad der virker – og hvad der ikke gør. Læs 
seneste udgave fra 2018 her 
 

2013  Lovgivning: Lov om Socialt Tilsyn træder i kraft. Alle sociale 
tilbud til udsatte borgere, herunder rusmiddelbehandling til 
unge, følges tæt og skal leve op til en række 
kvalitetsstandarder og bliver fulgt tæt af Det Sociale Tilsyn. 
Se Håndbog om Socialt Tilsyn her 
 
Anbefalinger: Forebyggelsespakke STOFFER udgives af 
Sundhedsstyrelsen for første gang. Her gennemgås kort den 
vigtigste viden og dokumentation på området samt 
anvisninger på hvad der virker – og hvad der ikke gør. Læs 
seneste udgave fra 2018 her 
 

 

2014 U-turn modellen er afprøvet og fuldt implementeret i 2 
kommuner:  
o Helsingør Kommune (Helsingung)  
o Horsens Kommune (U-turn Horsens) 
U18-modellen er afprøvet og fuldt implementeret i 2 
kommuner:  
o Aalborg Kommune (U18 Aalborg)  
o Odense Kommune (Unge og Rusmidler, Behandlingscenter 

Odense)  
MST-SA er afprøvet og fuldt implementeret i 2 kommuner: 
o Herning Kommune 
o Aarhus Kommune  

Metodeudvikling: Socialstyrelsen igangsætter som led i 
Stofmisbrugspakken Metodeprogrammet for 
stofmisbrugsbehandling (2014-2018), hvor forskellige 
internationalt anerkendte behandlingsmetoder til unge i 
alderen 15-25 år bliver afprøvet i 9 danske kommuner: 
Aabenraa, Fredericia, Randers, Aarhus, Herning, Silkeborg, 
Holbæk, Svendborg og Odense kommuner. 
 
Metodehæfte: Åben Anonym Rådgivning til unge med 
rusmiddelproblemer, redigeret af Susanne Pihl Hansen for 
U-turn, Københavns Kommune. Hæftet kan findes her. 
 
Metodehæfte: Samtaler med unge om rusmidler, 
udarbejdet af Dirch Bacher, Carina abel Gjaldbæk, Johanne 
Møller og Louise Yoo Saugman Petersen, U-turn, 
Københavns Kommune. Hæftet kan findes her. 
 

 

2015  Lovgivning: Kommunerne er fra 1. juli 2015 forpligtede til at 
tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. SEL 
§101a 
 
Metodeudvikling: Socialstyrelsen igangsætter Projekt Andre 
Valg, PAV (2015-2017), der er et indslusningsprojekt for 
unge indsatte med misbrugsproblemer. PAV motiverer unge 

Rapport: UngMap – resultater fra den nationale 
stikprøveundersøgelse 2014, udarbejdet af Pedersen et al fra 
Center for Rusmiddelforskning, estimerer, at  
o 16-17.000 unge i alderen 15-25 år ryger hash mere end 20 

dage/måned. Svarer til 2,1 % af de unge 
o 19-20.000 unge i alderen 15-25 år ryger hash mere end 20 

dage/måned OG/ELLER tager kokain, ecstasy og/eller 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/hele-vejen-rundet
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-alkohol
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-stoffer
http://helsingung.dk/
http://www.uturnhorsens.dk/
http://ungeafdelingen.dk/
http://ungeafdelingen.dk/
https://ungeogrusmidler.kk.dk/indhold/udgivelser-og-materiale
https://ungeogrusmidler.kk.dk/indhold/udgivelser-og-materiale
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til at få behandling for deres misbrug. Læs mere om PAV 
her. 
 
Metodehæfte: U18-modellen for misbrugsbehandling, 
udarbejdet af Susanna de Lima, Dorte Sandø Lund og Hanne 
Dam, Ungdomscentrets Rusmiddelteam, Aarhus Kommune. 
Hæftet kan findes her 
 
Metodehæfte: U18-modellen for misbrugsbehandling - 
Metodehæfte, udarbejdet af Susanna de Lima, Dorte Sandø 
Lund og Hanne Dam, Ungdomscentrets Rusmiddelteam, 
Aarhus Kommune. Hæftet kan findes her 
 
Metodehæfte: Forældregrupper – inddragelse af forældre, 
når unge udfordres af rusmidler, redigeret af Susanne Pihl 
Hansen og Johanne Møller for U-turn. Hæftet kan findes 
her. 
 
Metodehæfte: Klassedialog – om skole, trivsel og 
rusmidler, udarbejdet af Carina Abel Gjaldbæk, Kurs Hansen 
og Johanne Møller, U-turn Københavns Kommune. Hæftet 
kan findes her.  
 

hallucinogener mindst 4 dage/måned. Svarer til 2,5 % af 
de unge 

Rapporten kan læses her 
Rapporten er baseret på UngMap. UngMap er et spørgebatteri, 
der afdækker unges psykiske, sociale og fysiske ressourcer og 
problemer, og anvendes i en lang række forskningsprojekter 
indenfor rusmiddelbehandling, longitudinel forskning og 
surveys (stikprøveundersøgelser). Læs mere om UngMap her 
 
Evaluering af Projekt: Misbrugsbehandling til unge under 18 år: 
Unge i misbrugsbehandling - En evaluering af tre 
behandlingsindsatser, udarbejdet af Jan Hyld Pejtersen et al, 
SFI. Evalueringen kan læses her  

2016  Retningslinjer: Nationale Retningslinjer for den Sociale 
Misbrugsbehandling, udarbejdes af Socialstyrelsen. Kan 
læses her 
 
Metodeudvikling: Socialstyrelsen igangsætter Projekt: 
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug 
(2016-2018), der har til formål at udbrede 
veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge 
med rusmiddelproblematikker. I alt 9 kommuner får 
mulighed for at afprøve og implementere U-turn og U18-
modellerne. Læs mere om projektet her 

Fagbog: Ungeliv, redigeret af Mads Uffe Pedersen og Signe 
Ravn, Center for Rusmiddelforskning – antologi, der formidler 
aktuel forskning på området i kortere artikler. 
 
Kortlægning: Sundhedsdatastyrelsens register over 
Stofmisbrugere i behandling (SIB) viser, at  
o 7.450 unge ml. 18-25 år var i behandling for deres 

rusmiddelbrug i 2016 
 
Kortlægning: Narkotikasituationen i Danmark viser, at hash er 
hovedstoffet for 83,4 % af de unge ml. 18-24 år, der er i 
rusmiddelbehandling i 2015. I 2013 var hash hovedstof for 46 % 
af de unge ml. 18-24 år i rusmiddelbehandling.  
Hash var hovedstof for 93 % af de helt unge i alderen 15-18 år, 
der var i rusmiddelbehandling i 2015. Rapporten kan læses her. 
Rapport: Unge med dobbeltdiagnose/dobbelt belastning – 
Afdækning af viden og erfaringer på området, udarbejdet af 
Peter Jensen og Susanne Pihl Hansen for Helsefonden. 
Rapporten kan læses her  
 

2017  Metodeudvikling: Socialstyrelsen igangsætter projektet 
Kerneelementer af U-turn og U18: UNG Rusmidler (2017-
2019), der udbyder et kompetenceudviklingsforløb til i alt 

Evaluering af Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling: 
Behandling af unge, der misbruger stoffer – en undersøgelse 
af fire behandlingsmetoders effekt, udarbejdet af Mads Uffe 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/prov-andre-veje
https://socialstyrelsen.dk/filer/unge/rus/u18-modellen_for_misbrugsbehandling.pdf
https://alkopedia.dk/media/1423/u18-modellen-metodehaefte.pdf
https://ungeogrusmidler.kk.dk/indhold/udgivelser-og-materiale
https://ungeogrusmidler.kk.dk/indhold/udgivelser-og-materiale
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/ungmap/UngMap_rapport_2015.pdf
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/behandlingsportalen/mapplan/ungmap/
https://www.sfi.dk/publikationer/unge-i-misbrugsbehandling-2907/
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/retningslinjer-for-den-sociale-stofmisbrugsbehandling
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/projekt-udbredelse-af-behandlingsmodeller-til-unge-med-misbrug
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/AA63B6154AEA4587A773FC6DDD7FDA12.ashx
http://www.pihl-inklusive.dk/assets/vidensopsamling_unge_og_dobbeltdiagnoser_dobbeltbelastning_091216.pdf
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15 kommuner, der ønsker at udvikle og styrke deres tilbud 
om rådgivning og behandling til unge i alderen 15-25 år. Læs 
mere om UNG Rusmidler her 
 
Metodeudvikling: Socialstyrelsen igangsætter Prøv Andre 
Veje, PAV (2017-2019), der skal hjælpe anbragte unge, der 
har eller er i risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik. 
Læs mere om PAV version 2 her 

Pedersen et al, Center for Rusmiddelforskning.  Rapport kan 
læses her 

2018 Metodeprogrammet er afprøvet i rusmiddelcentre i 9 
kommuner, der arbejder med unge i alderen 15-25 år:  
o Fredericia Kommune  
o Herning Kommune  
o Holbæk Kommune 
o Odense Kommune 
o Randers Kommune  
o Silkeborg Kommune  
o Svendborg Kommune 
o Aabenraa Kommune 
o Aarhus Kommune  

 
U-turn-modellen er afprøvet og implementeret i 3 kommuner: 
o Fredericia Kommune 
o Herlev Kommune 
o Slagelse Kommune 

 
U18-modellen er afprøvet og implementeret i 3 kommuner: 
o Ballerup Kommune (Brydehuset) 
o Faurskov og Syddjurs kommuner (tværkommunalt 

samarbejde mellem to mindre kommuner) 
 
Kerneelementer fra U-turn/U18-modellerne er afprøvet og 
implementeret i 5 kommuner, der har deltaget i 1. forløb af UNG 
Rusmidler:  
o Mariagerfjord Kommune,  
o Norddjurs Kommune,  
o Nyborg Kommune,  
o Odsherred Kommune  
o Skive Kommune 

 

  

2019 U-turn-modellen er prøvet og implementeret i 2 kommuner: 
o Frederiksberg Kommune 
o Thisted Kommune 
U18-modellen er afprøvet og implementeret i 2 kommuner: 
o Gladsaxe Kommune 
o Hedensted Kommune 
 

Metodeudvikling: Socialstyrelsen igangsætter 
implementering af samtalebehandlingsmetoden MOVE, der 
er er den mest effektive af de fire metoder, der blev 
afprøvet i Metodeprogrammet. Læs mere om MOVE her 

 Evaluering af Projekt: Udbredelse af behandlingsmodeller til 
unge med misbrug forventes færdig ultimo 2019. 
 
Erfaringsopsamling på UNG Rusmidler forventes færdig ultimo 
2019 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/kerneelementer-af-u-turn-og-u18/kerneelementer-af-u-turn-og-u18
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/prov-andre-veje
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/rapporter/2017/Behandling_af_unge_der_misbruger_stoffer._En_undersoegelse_af_4_behandlingsmetoders_effekt_CRF2017.pdf
https://brydehuset.dk/unge/u18-modellen/
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/stotte-til-implementering-af-ny-metode-til-rusmiddelbehandling-af-unge


 
 

9 
 

Kerneelementer fra U-turn/U18-modellerne er afprøvet og 
implementeret i yderligere 10 kommuner, der har deltaget i 2. 
og 3. forløb af UNG Rusmidler:  
o Faxe Kommune 
o Odder Kommune 
o Ikast-Brande Kommune 
o Jammerbugt Kommune 
o Ringkøbing-Skjern Kommune  
o Albertslund Kommune 
o Haderslev Kommune  
o Hvidovre Kommune 
o Rødovre Kommune 
o Vesthimmerland Kommune 
 
Samtalebehandlingsmetode MOVE er ved at blive 
implementeret i flg. 15 kommuner: 
o Frederikshavn Kommune 
o Gribskov Kommune 
o Kalundborg Kommune 
o Glostrup Kommune 
o Kolding Kommune 
o Horsens Kommune 
o Vordingborg Kommune 
o Esbjerg Kommune 
o Brøndby Kommune 
o Roskilde Kommune 
o Assens Kommune 
o Holstebro Kommune 
o Struer Kommune 
o Haderslev Kommune 
o Lemvig Kommune 

 

 

Udarbejdet og redigeret på baggrund af feedback fra andre ”gamle” på området, 9. november 2019 

 Susanne Pihl Hansen, PIHL INKLUSIVE  

www.pihl-inklusive.dk  

 susanne@pihl-inklusive.dk  

http://www.pihl-inklusive.dk/
mailto:susanne@pihl-inklusive.dk

