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’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en 
medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du 
kunne tænke dig at nominere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen 
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas navn, job og kontakt-
information samt et par linjers motivation om, hvorfor netop denne kollega bør portrætteres 
som en ildsjæl i STOF. 



Poul Højmark er 62 år og har i de seneste syv år været leder 

af Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter. Han er oprindeligt 

uddannet socialrådgiver samt er certificeret psykoterapeut. Der-

udover har han også forskellige forvaltnings- og lederuddannelser 

og har arbejdet som leder næsten uafbrudt siden 1984. I sin fritid 

træner og løber Poul meget, og det har han altid gjort. Maratonløb 

er hans favoritdisciplin. Derudover har han beskæftiget sig med 

”lidt af hvert”, som han selv siger det. Han har læst statskundskab, 

arbejdet i en trykkerivirksomhed og en tobaksvirksomhed, har 

været truckfører og landpostbud, været lærervikar i folkeskolen 

og arbejdet med omsorgsarbejde i det, der dengang hed Ånds-

svageforsorgen. 

Men uanset hvad Poul har lavet, så har hans hjerte altid banket 

for socialt udsatte og sårbare mennesker, og hans indignation på 

deres vegne er stor. Det er det, der er hans drivkraft og gør, at 

han brænder for sit arbejde. Han har arbejdet med næsten alting 

inden for det sociale område og har også undervist, bl.a. på Den 

Sociale Højskole i Odense. Men først og fremmest har rusmiddel-

området altid ligget som en fast kurs i hans arbejdsliv siden hans 

første spæde start som frivillig medarbejder i 1972. 

”Jeg har været med hele vejen,” fortæller Poul om passionen for 

sit arbejde: ”I 80’erne, hvor vi i de daværende socialforvalt-
ninger samarbejdede med amtets kommunekonsulenter 
om misbrug. Det var dengang, vi købte os til døgnbehand-
ling hos private aktører. Frem til 1996 var det i kommune-
regi. Herefter i amtsregi – hvor behandlingen blev speciali-
seret - frem til kommunalreformen 2008. Herefter tilbage 
til kommunerne og nu i specialiserede enheder, hvor man i 
dag typisk selv står for behandlingsindsatsen, der nu er ud-
viklet og er højt specialiseret og nuanceret. Jeg brænder for 
udsatte og sårbare mennesker og ønsker at stå til rådighed 
for disse dejlige mennesker, og jeg får rigtig meget tilbage, 
hvilket jeg er taknemmelig for.”  
 
Rusmiddelcentret i Haderslev, hvor Poul er leder, har eksisteret 

siden kommunalreformen fra 2008. Centret har 16 ansatte og har 

mange ydelser og hjælpende indsatser at tilbyde de pt. 235 bor-

gere, som aktuelt er i behandling hos dem. Centret bruger rigtig 

mange ressourcer og økonomi på at uddanne sine medarbejdere 

og opkvalificere dem, blandt andet fordi det er Pouls mantra, og 

noget, han prioriterer meget højt.  

Det, der dog optager Poul fagligt og personligt mest lige nu, er 

regeringens og sundhedsministerens planer om at flytte ansvaret 

for misbrugsbehandling for borgere med dobbeltdiagnoser fra 

kommunerne til regionerne. For de planer er han ikke enig i. Han 

mener, at det, der i stedet virker, og som man bør fortsætte med 

at udvikle, er de koordinerede indsatser mellem kommune og 

region, hvor regionen håndterer den lægefaglige psykiatriske be-

handling, og hvor kommunerne – eksempelvis rusmiddelcentret i 

Haderslev - håndterer den social- og sundhedsfaglige misbrugs-

behandling i tæt samarbejde med alle de borgernære tilbud, 

ydelser og værktøjer, som Poul fortæller, at man i kommunerne 

råder over, eksempelvis den styrkede og fremskudte indsats på 

værestederne. Han brænder for emnet og siger: 

” Jeg ønsker at gøre en forskel 
for socialt udsatte, og jeg sy-
nes, at vi i den kommunale 
sektor virkelig har forudsæt-
ningerne for at kunne gøre 
netop det.”
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