Netstof.dk
i ny form
Et nyt, internetbaseret informations- og rådgivningstilbud for unge har set dagens lys. Netstof.dk,
som hjemmesiden hedder, vil blandt andet imødekomme behovet for et offentligt tilbud, der møder
de unge på deres præmisser.
							
AF JANNE ANDERSEN
stærk faglig rusmiddelviden og netbaseret rusmiddel-
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rådgivning på den ene side og stærk faglig viden om
digitalpædagogisk rådgivning af unge på den anden
side. Det er tilsammen med til at skabe grobund for en
optimering af det internetbaserede tilbud.

Brugerinddragelse
For at sikre, at udviklingen af siden er relevant rettet
mod målgruppen, er et vigtigt princip i projektet inddragelse af brugerne selv i udviklingen af det nye netstof.dk. Der er derfor fokus på at involvere sidens målgruppe gennem alle projektets faser. Der har blandt
andet været afholdt indledende, fysiske workshops
og været deltagelse i debatter på nettet. Formålet er at
sikre, at målgruppens prioriteter indarbejdes i projektets
fundament. Der har været dialog med vidt forskellige
grupper af unge mellem 15 og 24 år - både de ’eksperimenterende’ unge og de mere ’gennemsnitlige’.
De unge pegede blandt andet på, at de ofte føler
sig talt ned til, når kampagner og websites bliver ’for
smarte’ med for eksempel spil-elementer og slang, der
opleves som forstyrrende for det egentlige budskab.
Siden må altså ikke forsøge at være ’ung med de unge’,
men skal derimod fremstå seriøs og ikke forsøge at
’skjule’, at den er en offentlig funderet side. Samtidig
er der en generel skepsis over for kommunikation fra
myndighederne, som i målgruppens erfaring bærer
præg af skræmmekampagner. Her møder projektet altså en udfordring i kommunikationen til de unge, som
er vigtig at tænke med i udviklingen af hjemmesiden.
En af de mere konkrete idéer, som projektet har
taget til sig, lyder, at et website, der vil informere om
rusmidler også bør tilbyde en akut-funktion med
hjælp til brugere, der pludselig står i en krisesituation
som eksempelvis en forgiftning. Skal man ringe Alarm
112 eller til Giftlinjen - og hvad kan man gøre, indtil
hjælpen kommer?

2011/12

Projektet, som støttes af Socialstyrelsen, er sat i verden
for at styrke forebyggelse og sikre en tidlig indsats over
for unge, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug.
Slagelse Misbrugscenter og Center for Digital
Pædagogik er gået sammen om at udvikle et onlinetilbud til unge. Det skal i løbet af de kommende tre
år udvikles til et landsdækkende tilbud i samarbejde
med landets kommuner.
En del af læserne kender måske allerede til siden
netstof.dk, som oprindeligt startede som en side for
skoleelever, der efterspurgte viden om rusmidler i
forbindelse med opgaver og projekter. Hen ad vejen
udviklede siden sig med debat mellem de unge, fakta
og spil om rusmidler og en række brevkasser, hvor de
unge kunne henvende sig.
Det nye netstof.dk trækker på disse erfaringer,
men tager samtidig en drejning mod i endnu højere
grad at have et rådgivende sigte. Siden henvender sig
først og fremmest til unge i alderen 15-24 år, som
befinder sig i risikozonen for at udvikle et misbrug af
alkohol eller stoffer. Målgruppen er dermed blevet
skærpet og udgør en gruppe, hvor der i højere grad
bruges og søges viden om rusmidler til eget brug.
Projektet har fokus på information og rådgivning
til de unge og skal først og fremmest skabe refleksioner omkring rusmidler og støtte de unge til egen
håndtering af problemer med brug af rusmidler. Samtidig kan siden fungere som et bindeled til de fysiske
tilbud på misbrugs-, rusmiddel- og rådgivningscentre,
når det er nødvendigt.
Med projektudbuddet fra Socialstyrelsen er der
blevet mulighed for at nyskabe og nytænke design og
funktioner på siden. Dertil kommer, at der i konsortiesamarbejdet mellem Slagelse Misbrugscenter og Center for Digital Pædagogik skabes en ny kombination af

tidsskrift for stofmisbrugsområdet

2011
STOF nr. 18.#
´Betød det så, at man lige så
godt kunne lukke alle Danmarks
misbrugsbehandlingsinstitutioner og erstatte dem med
computere, eller – på en mindre
dramatisk måde – at man skulle
lære behandlerne rundt omkring
at opføre sig som et computerprogram?’
Micro-hjælp.
Af Eric Allouche.
Af Karen Stoustrup.
formand for regeringens Narkotikaråd.
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Kontakt
sker via netstof.dk eller ved henvendelse til jande@slagelse.dk
med angivelse af kommune, navn & stilling, telefon og mailadresse. Janne Andersen kan også kontaktes på tlf. 2931 5497.
Projekt Internetbaseret informations- og rådgivningstilbud til unge løber fra april 2012 – december 2015.

Gennem de brugerinddragende aktiviteter har
projektet desuden fået understreget, at målgruppen
blandt andet lægger vægt på:
Objektiv, dokumenteret og troværdig information
om rusmidler, herunder konsekvenser ved brug
Forebyggelse frem for skræmmekampagner
Tilbud om anonym hjælp og rådgivning
Erfaringsdeling brugerne imellem
Ligeværdig kommunikation, hvor der ikke tales
ned til brugerne.
Der vil også fremover blive lagt vægt på at inddrage brugerne, så siden bliver udviklet, optimeret og
tilpasset målgruppens behov undervejs i projektet.

Tankerne bag netstof.dk
Via netstof.dk skal unge kunne opnå en større viden
om brug af rusmidler, som kan understøtte deres
refleksioner om eget og eventuelt andres brug af rusmidler.
Unge med et stort forbrug af rusmidler oplever
sjældent selv deres forbrug som problematisk. De ser
derfor heller ikke ser sig selv som målgruppen for de
eksisterende rådgivningstilbud på misbrugsområdet.
For mange kan det være meget grænseoverskridende
at opsøge et fysisk tilbud og påtage sig en label som
’misbruger’- selv, hvis de er bekymrede over eget brug
af rusmidler. Der er derfor behov for et tilbud, hvor
målgruppen kan hente viden og information uden
at skulle identificere sig som misbrugere, og hvor de
samtidig kan få vejledning og støtte til at reflektere
over deres brug af rusmidler.
Via internettet kan man netop nå ud til unge,
som ellers ikke ville have opsøgt rådgivning og støtte
i forhold til deres brug af rusmidler. Fordelen ved et
netbaseret tilbud er desuden, at de unge har stor erfaring og ofte trives med at færdes online. Desuden kan
de gå ind på siden, når og hvor de vil, via både mobil,
tablet og pc.
På netstof.dk vil der være information til den brede gruppe af unge, som bruger rusmidler, men hverken ser sig selv som havende et problematisk forbrug
eller som værende misbrugere. De unge har mulighed
for at henvende sig anonymt og trygt og få rådgivning
fra fagpersoner via chat eller brevkasser. Ligesom de
har mulighed for at søge viden og deltage i debat med
andre unge. Netstof.dk vil i høj grad blive præget af de
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debatter, de unge selv indgår i omkring rusmidler og
af de indlæg, der skrives til brevkasserne.
Rådgivningen på siden baserer sig på en tro på
de unges evne til at reflektere under de rette betingelser. Gennem støtte og viden kan de unge langt hen
ad vejen få nye perspektiver – herunder få øje på nye
handlemuligheder, som gør dem i stand til selv at løse
problemer og skabe forandringer. Rådgivningen formidler derfor ikke færdige løsninger og undgår løftede
pegefingre. Der bliver lagt vægt på, at information og
rådgivning sker på de unges præmisser, og på, at den
enkelte unges aktuelle livssituation også kan være en
vigtig faktor i forhold til brugen af rusmidler.
Denne tilgang skal ses i relation til målgruppen,
som er unge i risiko for at udvikle behandlingskrævende brug af rusmidler. I de tilfælde, hvor den unge
allerede har udviklet et sådant misbrug, arbejdes der
med at motivere og henvise til et fysisk tilbud.
Som supplement til informations- og rådgivningsdelen til unge vil netstof.dk også formidle viden og
rådgivning til pårørende, så de bedre kan støtte den
unge og hjælpe med at håndtere eventuelle problemstillinger.

Et nationalt projekt
Netstof-projektet er et nationalt projekt, og siden skal
som nævnt gøres landsdækkende. Vi ønsker at skabe
den største og mest relevante, offentlige digitale ressource inden for vidensformidling og online-rådgivning om rusmidler. Det indebærer samarbejde med,
inddragelse af og netværk mellem de kommunale
tilbud på misbrugsområdet.
Samarbejdet mellem netstof.dk og de danske
kommuner handler først og fremmest om at få skabt
en kontinuerlig dialog. For eksempel om, hvordan
netstof.dk bedst kan supplere de fysiske tilbud til målgruppen, og hvordan vi sikrer, at unge, der i første omgang søger rådgivning på nettet, får en nem indgang
til de etablerede fysiske tilbud, når det viser sig, at der
er brug for og ønske om kontakt ansigt-til-ansigt og
eventuelt behandling.
Næsten 30 kommuner er allerede medlem af netstof.dk, og det er målet at få alle 98 kommuner med.
Medlemskab af netstof.dk er gratis i projektperioden,
som løber til og med 2015, og alle interesserede kommuner opfordres til at tilmelde sig. Det er tanken, at

JANNE ANDERSEN
ANTROPOLOG
PROJEKTLEDER, SLAGELSE MISBRUGSCENTER

der som minimum skal være én repræsentant fra hver
kommune. Til gengæld er der som udgangspunkt
ingen begrænsninger for, hvor mange enkelte ansatte,
der kan repræsentere en given kommune, så længe de
arbejder i en relevant afdeling på området.
Som kommunalt medlem bliver man blandt andet
løbende opdateret via netstof.dk’s nyhedsbrev, man
bliver inviteret med til netstof.dk’s halvårlige konferencer, og man modtager en pakke med online-informationsmaterialer om det nye netstof.dk.
Netværket for medlemmerne af netstof.dk bliver
blandt andet en platform for sparring og vidensdeling
om unge og rusmidler på tværs af kommunerne til
gavn for de rusmiddelfaglige medarbejdere rundt omkring i landet. Cirka hvert halve år vil projektet samle
medlemskommunerne og tage aktuelle faglige temaer
op i relation til målgruppen, projektet og samarbejdet.
Her har én eller flere fagpersoner fra hver kommune
mulighed for at deltage, få ny faglig brugbar viden,
dele erfaringer og netværke med de andre medlemskommuner. For eksempel vil der være mulighed for at
sammenligne de aktuelle tendenser, der opleves i de
fysiske tilbud, med de aktuelle tendenser på netstof.
dk og dermed gensidigt tilpasse indsatserne til det
erfarede behov.
Vi ønsker netop at inddrage den store faglige
viden hos de fagpersoner, der har den daglige fysiske
kontakt med unge rusmiddelbrugere rundt omkring
i de danske kommuner. Koblingen mellem de fysiske
tilbud ude i kommunerne og netstof.dk skal også

sikre, at netstof.dk bliver en relevant og brugbar ressource for de rusmiddelfaglige medarbejdere, som
møder de unge i deres daglige arbejde. Netstof.dk er
også tænkt som et værktøj i hænderne på fagpersoner
inden for rusmiddelområdet, i form af en troværdig
og opdateret informationskilde i øjenhøjde, som man
trygt kan henvise de unge og eventuelle samarbejdspartnere på ungeområdet til.
Som nævnt kan det være en udfordring for kommunerne af få unge med et problematisk rusmiddelforbrug til at henvende sig til de etablerede tilbud.
Som medlemskommune kan man se netstof.dk som et
digitalt supplement til den kommunale indsats, hvorigennem man kan nå de unge på deres egne præmisser.
Det vil sige, at kommunen gennem medlemskabet
’udvider’ sit tilbud til de unge og kan nå en svært tilgængelig målgruppe.
Medlemmerne af netstof.dk kan sætte deres præg
på hjemmesiden via input og idéer eller gennem helt
konkret deltagelse i informations- eller rådgivningsdelen på netstof.dk. Eventuel deltagelse i denne del af
nestof.dk er frivillig og skal ses om en mulighed for de
kommunale medlemmer til - eventuelt i en periode –
at få mere direkte indflydelse på hjemmesiden.
Jeg håber, at den ovenstående introduktion til
det nye netstof.dk har vakt nysgerrighed og interesse
for projektet. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde, og interesserede skal være velkomne til at
kontakte mig for yderligere information og tilmelding
til netstof.dk. ■
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