5 hurtige til …

Michael Karlsen
kontorchef hos Center for Børn, Unge
og Familier ved Socialstyrelsen
Om indsatser og rusmiddelbehandling for unge

1.

Center for Børn, Unge og Familier beskæftiger sig med
udsatte børn og unge fra 0 til ca. 25 år og deres familier.
Hvor meget – og hvordan - fylder rusmiddelområdet i jeres
arbejde?
Det er rigtigt, at vi her i centret beskæftiger os med udsatte børn, unge
og deres familier. Det gør vi bl.a. med fokus på sagsbehandling og faglig
ledelse på området, forebyggelse af overgreb mod børn, tidlig indsats,
kvalitet i dagtilbud, udvikling og kvalificering af kommunernes tilbudsvifte samt ungeproblematikker som kriminalitet, bandegrupperinger,
hjemløshed og naturligvis rusmiddelbrug.
Rusmiddelområdet fylder og har altid fyldt meget i vores arbejde. Uanset om vi vil det eller ej, så er rusmidler en del af en ungdomskultur, som
mange unge stifter bekendtskab med som led i socialiseringsprocessen
fra barn til voksen. Hvis det udvikler sig til et problematisk forbrug,
kan det påvirke den unges daglige sociale liv, hvilket bl.a. kan komme
til udtryk ved, at den unge kan have svært ved at fungere i skolen, på
praktikpladsen eller socialt. I samarbejde med en række kommuner
arbejder vi med at se bag om de unges rusmiddelbrug og have et blik
for at støtte og hjælpe det hele unge menneske.
Et særligt fokusområde er på rusmiddelproblematikker hos unge, som
er anbragt uden for hjemmet. Over de sidste par år har vi derfor forestået kompetenceudvikling til over 70 åbne anbringelsessteder i PAV
(Projekt Andre Valg), som har til formål at motivere unge til at indgå i
rusmiddelbehandling, hvis det er relevant. En sidegevinst af dette er,
at anbringelsesstederne får mulighed for at få en fælles tilgang til de
unges forbrug.
Endelig arbejder vi i centret med behandlingstilbud til børn og unge
fra familier, hvor forældrene har et stof- eller alkoholmisbrug. Vi ved fra
forskning, at disse børn og unge – sammenlignet med andre børn og
unge – har markant større risiko for at få trivselsproblemer, og at en
kaotisk og ustabil opvækst kan forfølge dem ind i deres voksenliv.
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2.

Ét af jeres primære fokusområder er forebyggelse af problematisk stof- og alkoholbrug hos unge. Her samarbejder
I bl.a. med landets kommuner, som I også yder rådgivning
til. Hvad er det vigtigste fokus for jer i samarbejdet med
kommunerne, og hvilken viden kan kommunerne bidrage
med til jer og omvendt?

Socialstyrelsen virker igennem kommunerne, så derfor er kommunerne vores vigtigste samarbejdspartner. Som et eksempel på dette kan
nævnes samarbejdet om behandlingsmodellerne U18 og U-turn, som
er målrettet unge med et problematisk forbrug af rusmidler, og som
Socialstyrelsen har været primus motor i at udbrede til andre kommuner
på baggrund af indsamling og udvikling af viden om metode og virkning.
Når kommuner skal i gang med at arbejde med en ny indsats, så kræver
det selvfølgelig intensiv faglig opkvalificering af relevant fagpersonale,
men i høj grad også, at kommunerne understøttes i at være organisatorisk og ledelsesmæssigt parate til at arbejde på en ny måde, og at
medarbejdere og ledere støtter hinanden i hele tiden at holde fast i den
nye tilgang til rusmiddelbehandling.
Det viser derfor også, at læringen går begge veje. Hvor Socialstyrelsen
eksempelvis kan bidrage med viden og opkvalificering i forhold til metoder og implementering og med indsigt i, hvad der rører sig på tværs af
kommunerne og i udlandet på rusmiddelområdet, så bidrager fagfolkene i kommunerne med detaljeret og kompetent viden om den nyeste
udvikling blandt de unge, fordele og ulemper i praksis osv. Vi opfatter
derfor i høj grad samarbejdet med kommunerne som et partnerskab,
hvor vi i fællesskab arbejder for at videreudvikle og styrke indsatsen på
rusmiddelområdet.

3.

4.

I har også et konkret fokus på unge under 18 år med et
problematisk stof- eller alkoholbrug. Hvad kendetegner
særligt jeres arbejde i forhold til disse unge?

En kerneopgave for jer i centret er kvalificering af de politiske beslutningsprocesser mellem minister og Folketinget.
Hvordan arbejder I helt konkret med det i forhold til børn,
unge og rusmiddelområdet?

Et meget centralt perspektiv i arbejdet med unge under 18 år, som har
et problematisk stof- eller alkoholmisbrug, er at insistere på at se på de
unge i en helhed, og ikke kun som rusmiddelbrugere. For mange unge er
rusmiddelbruget et symptom på, at der er noget andet i vejen. Det kan
være dårlig trivsel, svær skolegang, en psykiatrisk diagnose eller noget
helt tredje. Der er også eksempler på, at unge bruger rusmidlerne til
selvmedicinering i forhold til fx ADHD, mistrivsel eller lignende. I andre
tilfælde kan rusmidlerne være årsag til, at den unge oplever udfordringer
i sin tilværelse, fx i forhold til skolegang, sociale relationer m.v.

Socialstyrelsen har en vigtig opgave i at bygge bro mellem det nationale,
politiske niveau og landets kommuner og at sørge for, at ny lovgivning
og politiske aftaler bliver implementeret og får gennemslag i praksis. Det
gør vi bl.a. ved at sikre, at relevant viden fra forskningsverdenen og fra
kommunernes praktiske virkelighed tilgår vores departement, og at nye
initiativer på området derfor udmøntes og udvikles på et fundament af
den nyeste viden. Det kan helt konkret være i form af evalueringer, som
viser resultater og erfaringer fra eksisterende projekter på rusmiddelområdet, en beskrivelse af tendenser i kommunerne eller i ungegruppen

Ofte oplever kommunerne, at de bruger enormt mange ressourcer på det
opsøgende arbejde, og at det er vanskeligt at få de unge ind i et behandlingstilbud. Selvom de unge måske erkender, at deres rusmiddelbrug er
problematisk, er der mange, som ikke har lyst til at gå i klassisk stofmisbrugsbehandling, da de ikke kan identificere sig med behandlingsformen
grundet negative associationer i forhold til det at være misbruger. Vi
arbejder derfor tæt sammen med en række kommuner om at gøre
behandlingstilbuddene målrettet de unge så attraktive som muligt, så
de unge ikke oplever en stigmatisering, når de henvender sig. Herunder
understøtter vi kommunerne i forhold til det helt nødvendige tværfaglige
samarbejde med ungdomsuddannelse, sagsbehandlere, forældre, psykiatri m.v., når de unges problematiske rusmiddelforbrug skal stoppes eller
reduceres med udgangspunkt i den unges hele liv. Vi forsøger derfor at
gå lidt ud over det snævre og klassiske behandlingsrum ved at anlægge
et helhedsorienteret ungesyn.

og lignende.

5.

Hvilke af centrets kommende projekter, initiativer eller
særlige fokusområder i 2019 vil være interessante for
vores læsere på rusmiddelområdet at kende til?
I 2019 vil Socialstyrelsen tilbyde kommuner kompetenceudvikling og
støtte til implementering af MOVE. Det er en ny metode, som har vist
bemærkelsesværdigt gode resultater i den ambulante behandling af
unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug. Det er et 12-ugers individuelt forløb, der bl.a. består af kognitiv
adfærdsterapi og motiverende interviews. Man kan læse mere på
Socialstyrelsens hjemmeside, og interesserede kommuner kan søge om
deltagelse med ansøgningsfrist i 1. og 3. kvartal 2019. Dette konkrete
udviklingsprojekt er forankret i styrelsens Center for Udsatte Voksne.
Et andet fokusområde i 2019 vil være det fortsatte arbejde i projektet
’UNG Rusmidler’. Her har vi sammen med Aarhus og Københavns Kommuner identificeret en række såkaldte ’kernelementer’ fra U18 og U-turn,
der er særligt vigtige, hvis vi skal formå at hjælpe den unge ud af et
rusmiddelforbrug. Det kan eksempelvis være i forbindelse med forældreinddragelse eller gruppebehandling, men også i forhold til det helhedsorienterede ungesyn, der er beskrevet ovenfor. Det giver os mulighed for
at udbrede de centrale dele af U18 og U-turn til kommuner, som ikke har
kapacitet til at implementere en hel behandlingsmodel, men gerne vil
arbejde ud fra den viden og tilgang, som de gør i U18 og U-turn. Det er
en rigtig god måde at nå ud til endnu flere kommuner på, og i 2019 vil i
alt 15 kommuner arbejde systematisk med disse kerneelementer.

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle
spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på
rusmiddelområdet. I dette nummer handler
spørgsmålene om indsatser og rusmiddelbehandling for unge, og de er rettet til Michael
Karlsen, som er kontorchef hos Center for Børn,
Unge og Familier ved Socialstyrelsen

Derudover får vi i 2019 en række spændende resultater fra vores projekter. Således kommer en afsluttende evaluering af i alt ni kommuners
arbejde med at implementere U18 og U-turn, der selvfølgelig giver os
en vigtig pejling i det videre arbejde. Derudover får vi også resultaterne
fra Projekt Andre Valg (PAV), der er målrettet anbragte unge og deres
anbringelsessteder.
Endelig afholder Socialstyrelsen og Ungebehandlernetværket i efteråret 2019 en fælles temadag med fokus på ambulant rusmiddelbehandling målrettet unge i alderen 15-25 år. Formålet med temadagen
vil være at præsentere og drøfte resultater og erfaringer fra Socialstyrelsens forskellige projekter på området. Der er endnu ikke fastsat en
dato for temadagen.
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