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Del 1
1. Kort sammenfatning
Center for Rusmiddelforskning (CRF) fik i 2006 til opgave at evaluere 34
projekter, som netop havde fået bevilget godt 70 millioner fra puljen til
forbedring af den sociale indsats over for stofmisbrugere – også kaldet
”Narkopuljen”. Projekterne kunne opdeles i seks typer projekter:
a) Kvalificering af væresteders indsats, der styrker motion, idræt og bedre
kostvaner (n=10)
b) Kvalificering af indsatsen over for stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling (n=7)
c) Pårørendearbejde (n=7)
d) Udvikling af nye metoder i arbejdet med stofmisbrugere med anden etnisk
baggrund (n=5)
e) Udvikling af nye metoder til behandling af hash- og kokainmisbrug (n=3)

f) Kvinder og behandling (n=2).

Mange af disse projekter var treårige, en del kom senere i gang end forventet, mens nogle blev forlænget. Det følgende er en kort sammenfatning,
som efterfølges af en længere sammenfatning med højere grad af fokus på
den metode, der er blevet anvendt i evalueringen. Herefter følger de enkelte
evalueringer af de 34 projekter. Efter de 34 evalueringer følger en liste over
den anvendte litteratur. Denne indeholder bl.a. nogle af de publikationer,
der er kommet fra nogle af projekterne, dog figurerer de interne og ikke
offentligt tilgængelige kilder ikke i litteraturlisten. Årsrapporter, bacheloropgaver mv. om projekterne er heller ikke medtaget. Rapporten afsluttes
med den interviewguide og de scoreskemaer, der er anvendt i projektet
Alle projekterne blev evalueret ud fra en model, hvor følgende fire dimensioner var centrale:
1) Forandringsmodel: Det vidensgrundlag som de enkelte projekter baserede deres indsats på.
2) Målgruppe: De klienter/brugere som indsatsen rettede sig imod/ikke
imod, herunder udredning.
3) Metoder: De metoder der blev anvendt uanset karakter (fra kognitiv
terapi til at købe dagligvarer ind sammen).
4) Effekt eller målopfyldelse: I hvor høj grad indsatsen nåede de mål,
projektet selv havde formuleret.
Derudover blev yderligere fire dimensioner evalueret, som ikke skal berøres i den korte sammenfatning (se ikke mindst del 2).
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Ovenstående fire dimensioner (forandringsmodel,…) blev vurderet ud fra
følgende tre analyse-kategorier:
a) Brug af lokal erfaringsbaseret viden som begrundelser for indsatsen.
b) Brug af generaliseret viden som begrundelser for indsatsen.
c) Dokumentation af såvel effekt/målopfyldelse som af i hvor høj grad
projekterne anvendte den forandringsmodel, de metoder m.v., som
de påstod, de anvendte.
Ad a) Lokal erfaringsbaseret viden (LEV): LEV er så at sige bygget ind i
og uadskillelig fra personens egne personlige oplevelser og erfaringer fra
eget lokale arbejdsfelt. Nedenfor er vist to virkelige eksempler fra interviewmaterialet:
-

-

Spørgsmål (forandringsmodel): Kan du fortælle, hvilke teorier I har valgt som
grundlag for projektet?
Svar: ”Vi arbejder ud fra vore egne erfaringer. Dette program har jeg selv
udviklet”.
Spørgsmål (metoder): Er metoderne/teknikkerne lige egnede i forhold til alle
grupper baseret på køn, alder, etnicitet, religion, sprog mm?
Svar: ”Ja, alt, hvad der foregår i det her projekt, kan gradueres op til de stærke
og gradueres ned til de svage”.

Ad b) Generaliseret viden (GV): Med dette menes der viden, som ikke bare
er knyttet til egne eller lokale erfaringer. Det kan være viden, der er tilegnet
gennem bøger, artikler, forskningsrapporter og lignende. Det kan også være
viden om andre projekter gennem samarbejde med disse, hjemmesider,
undervisning og lignende. Der er ikke nødvendigvis tale om evidensbaseret
viden og slet ikke en evidensbasering i det snævre psykoterapeutiske eller
medicinske perspektiv. Følgende er eksempler på dette:
-

-
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Spørgsmål (metode): Kan du fortælle lidt om de metoder, I arbejder med i
jeres projekt?
Svar: ”Som udgangspunkt så skal det være evidensbaseret. Og vi har valgt i
første omgang – det kan så ændre sig hen ad vejen – den kognitive metode.
Det vil sige, at alt vores arbejde, vores manual som vi snart er færdige med,
alting er ud fra den metode. Det er, fordi det er den metode, der er bedst dokumenteret i øjeblikket. Så kan man så diskutere, om det er den, der virker
bedst, eller om det er, fordi der ikke er så meget fokus på dokumentation af
andre metoder”.
Spørgsmål (målgruppe): Kan man udtrække nogen specielle ressourcer hos
den gruppe, eller nogen specielle risici, som man skal være opmærksom på i
arbejdet med denne her gruppe? [med anden etnisk baggrund end dansk].
Svar: ”Der er den store diskussion omkring, om den her målgruppe måske har
en særlig ressource i kraft af deres tro. Deri tror jeg måske, at der ligger noget, man kunne bruge mere aktivt i behandlingsmæssig sammenhæng. Man

har lavet nogle forsøg i USA, som har interesseret os lidt, hvor man har lavet
en slags 12-trins model, men som er et religiøst system, dybest set. Og så er
der nogle, der har sagt, at det her, det kan man jo bare omsætte til islam. Så
kan man erstatte de der forskellige trin med en islamisk retorik, og ellers er
det fuldstændigt det samme. Og så bliver det så tilbudt til muslimer i amerikanske fængsler, og der har været en vis succes med det.”

Ad c) Dokumentation: Der menes her såvel dokumentation af effekt/at de
formulerede mål er nået (målopfyldelse) og dokumentation af, a) at den
forandringsmodel, projekterne siger, der anvendes, også virkeligt er den,
der anvendes, b) at de målgrupper, projekterne siger, indsatsen retter sig
imod, også er den målgruppe, der modtager indsatsen, og c) at de metoder,
man siger, der anvendes, også virkeligt er dem, der anvendes. I ovenstående sidste eksempel på generaliseret viden (GV) om målgruppe, skal man fx
kunne referere til den litteratur, der undersøger 12-trins modellen som et
religiøst system (evt. fremvise artikler/bøger, men ellers henvise til forfattere, titler m.v.). Hvis denne litteratur ikke på en eller anden måde er tilgængelig, må projektets vidensgrundlag være noget, man alene må ”tro på”.
På denne måde kan man for eksempel også vurdere, om de metoder,
der anvendes, er noget, man lokalt selv har fundet på, eller noget, der er
hentet fra andre projekter, og at man virkelig også anvender disse metoder.
To vidt forskellige projekttyper:
Eksempel 1: Et projekt, som i høj grad gør brug af lokal erfaringsbaseret
viden med meget ringe dokumentation, har fx typisk selv opfundet sin forandringsmodel og sine metoder, og har ingen eller ringe dokumentation for
hverken anvendelsen af forandringsmodellen/metoderne eller opfyldelsen
af de mål, de selv har formuleret.
Eksempel 2: Et projekt, som i høj grad gør brug af generaliseret viden med
meget høj grad af gennemsigtig dokumentation, har fx typisk anvendt velkendte teorier, modeller og metoder og dokumenteret, hvorledes disse er
blevet anvendt i projektet og kan fremvise en gennemsigtig dokumentation
for målopfyldelse/effekt.
I del 2 gennemgås de enkelte evalueringer. Hvorvidt de placerer sig tættest
på ovenstående eksempel 1 eller eksempel 2 kan ses i den indledende graf.
Hvis begge grafer placerer sig et godt stykke under midterlinjen, er det et
udtryk for et lokalt erfaringsbaseret projekt med ringe dokumentation (eksempel 1). Hvis begge grafer placerer sig et godt stykke over midterlinjen,
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er det et udtryk for et generaliseret vidensbaseret projekt med gennemsigtig
dokumentation (eksempel 2).
I hvor høj grad projektet nåede de mål, de selv havde formuleret, kan læses
i de enkelte evalueringer.
Sammenfatning kvantitative evalueringer
Af de 34 projekter blev 33 evalueret med den fulde evalueringsmodel. Et
projekt gav op tidligt i forløbet og sendte pengene tilbage.
Syv af de 33 projekter anvendte i særlig grad generaliseret viden. De var
samtidig særligt gode til at dokumentere deres praksis og var gennemsigtige i deres dokumentation af målopfyldelsen/effekt. Disse syv projekter tilhører alle til ovenstående eksempel 2. De syv projekter ses nedenfor.






Casemanagement, KABS, Glostrup (længerevarende metadonbehandling)
Støtte og behandling for pårørende til stofmisbrugere over 25, Odense
Pårørendearbejde, Københavns Kommune
Oprettelse af pårørendegrupper i.f.m. tilbuddet Vista Bilboa, Odense
Tilbud om samtale- og motivationsforløb til hashafhængige, Kirkens Korshær, Kbh.
 Tilbud til hash- og kokainmisbrugere, Københavns Kommune
 Kvinde-edukation, KABS Glostrup.

15 af de 33 projekter har ikke bygget projektet på et fundament af generaliseret viden. Disse projekters grundlag har været en lokal erfaringsbaseret
viden, og de har oftest samtidig en ringe grad af gennemsigtighed i deres
dokumentation (med enkelte undtagelser). 13 af de 33 projekter var helt
uigennemskuelige, hvad angik målopfyldelse/effekt.
Geografi: 13 af projekterne foregik i København (herunder Glostrup, Gentofte m.fl.) og modtog næsten halvdelen af den samlede bevilling. De københavnske er sammen med de fynske projekter de bedst beskrevne (GVviden) og bedst dokumenterede. Dette kan dog lige så vel forklares med
store byer versus små byer. 22 projekter er således lokaliseret i store byer
(København, Odense og Århus) og 11 af de evaluerede projekter i mindre
byer. På alle GV variable (Generaliseret Viden) og dokumentationsvariable
scorer storbyprojekterne signifikant højere end småbyprojekterne. Fortolkning af dette gives i rapporten.
Medarbejderne: Generelt var medarbejdergruppen rimeligt veluddannet.
72 % havde en socialfaglig bacheloruddannelse (pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, ergoterapeuter og lignende), mens 22 % var akademike10

re (læger, psykologer, antropologer og lignende). Mindst 138 medarbejdere
havde direkte være knyttet til projekterne (nogle var rejst og antageligt ikke
registreret). Jo flere akademisk uddannede medarbejdere, desto mere GVbaseret, og desto bedre dokumenteret på alle områder. Der fandtes ingen
akademisk uddannede medarbejdere i de små byer, mens disse udgjorde 33
% af medarbejderne i de store byer.
Supervision kan ses i signifikant positiv sammenhæng med GV og dokumentation og i signifikant negativ sammenhæng med lokal erfaringsbaseret
viden= LEV (jo højere score i LEV desto sjældnere supervision).
Fortsættelse ud over projektperiode: Et projekt stoppede og sendte penge
tilbage, 14 projekter synes ikke at videreføre projektideerne (kan ikke afvises, at visse erfaringer lever videre), 10 projekter har på den ene eller anden
måde integreret mindre elementer/erfaringer i moderorganisationen, og endelig kører ni projekter videre, fordi de har fået flere penge, en anden
kommune har kørt projektet videre, eller projektet kører videre i en mindre
udgave.
Tabel 1. Fortsættelse og type
Type
1. Motion og ernæring på væresteder
2. Længerevarende metadonbehandling
3. Pårørendearbejde
4. Anden etnisk baggrund
5. Hash- og kokainbehandling
6. Kvindeprojekterne

Fortsætter
ikke
33 %
29 %
57 %
80 %
33 %
0%

Erfaringer
overføres
33 %
29 %
14 %
20 %
33 %
100 %

Fortsætter
delvis eller helt
33 %
43 %
29 %
0%
33 %
0%

Der ses ingen sammenhæng mellem projektets brug af GV og dokumentation og dets videreføring. De projekter, der er de mest generaliserbare (og
dermed også dem, der kan læres af) og de mest veldokumenterede, er således ikke nødvendigvis dem, der videreføres.
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2. Sammenfatning
Center for Rusmiddelforskning (CRF) fik i 2006 til opgave at evaluere 34
projekter, som netop havde fået bevilget godt 70 millioner fra puljen til
forbedring af den sociale indsats over for stofmisbrugere – også kaldet
„Narkopuljen‟. Projekterne kunne opdeles i seks typer projekter: Kost og
motion (10), klienter i længerevarende metadonbehandling (7), pårørendearbejde (7), klienter med anden etnisk baggrund (5), hash- og kokainbehandling (3) og behandling af kvinder (2).
Evalueringens formål var fra opdragsgiver at vurdere, hvorvidt projekterne havde nået de mål, som de selv havde formuleret som succeskriterier
ved projektets begyndelse. CRF´s egne formål har været a) at få overblik
over det danske projektlandskab på stofmisbrugsområdet, og b) at udvikle
en komprimeret evalueringsmodel, der kunne anvendes på samtlige projekter (KESA-modellen = Komprimeret Evaluering af Socialt Arbejde). Med
denne mixed method-model er det blevet muligt at sammenstille de enkelte
projekter med hinanden og dermed få et vist overblik over projekternes
produktion og det vidensgrundlag, de bygger på.
I rapportens del 1 præciseres først, hvad der menes med socialt arbejde
og effekt, hvorefter der følger et afsnit med en kort gennemgang af mixed
method, som er KESA-modellens grundlæggende metode. Herefter gennemgås grundlaget for modellen, som består i en analyse af følgende otte
dimensioner.
Tabel 2. KESA-modellen analysegrundlag
Alle dimensioner beskrives kvalitativt
og rates kvantitativt som angivet

Beskrivelse

LEV-GV
rates*
LEV-GV
2. Etik / projektets værdigrundlag
rates
LEV-GV
3. Målgruppe for projektet
rates
LEV-GV
4. Metoder
rates
5. Varighed, intensitet og struktur
Rates ikke
6. Individuel planlægning og koordinering
Rates ikke
7. Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø
Rates ikke
8. Effekt
Rates ikke
LEV = Lokal Erfaringsbaseret Viden, GV = Generaliseret Viden
1. En forandringsmodel

Dokumentation
Rates
Rates
Rates
Rates
Rates ikke
Rates ikke
Rates
Rates

KESA-modellen er såvel en kvalitativ som en kvantitativ evaluering. For
hver af de første syv dimensioner i tabel 2 er der formuleret seks spørgs13

mål, som evaluator stiller til helst mindst to af projektets signifikante medarbejdere (lederen plus én mere)(altså 7x6 = 42 spørgsmål). For hver evaluering beskrives forandringsmodellen og de øvrige seks nævnte områder
ud fra de kvalitative interviews. Evalueringen afsluttes med en beskrivelse
af, hvordan det dokumenteres, at målene er nået, gennemsigtighed og en
samlet vurdering. Hver evaluering fylder fem-syv sider (se del 2).
Udover den kvalitative beskrivelse af dimensionerne vurderes projekterne også kvantitativt. Formålet med den kvantitative evaluering er triangulering (validering af data med forskellige metoder), komplementaritet
(uddybning, illustration og klarificering) og sammenstilling (evalueringerne
af de forskellige projekter kan sammenstilles med hinanden). Hver dimension vurderes således såvel kvalitativt som kvantitativt. Vurderingen af effekt dokumenteres på en anden måde end dokumentationen af de øvrige
syv dimensioner (se bilag 2). Det er ikke så meget effekten (målopfyldelsen), der anvendes som vurderingskriterium, men i langt højere grad dokumentationens gennemsigtighed. Målene (eller succeskriterierne) synes
således ofte at være intuitive formuleringer, hvor der ofte ikke kan tages
højde for de betingelser, projektet senere kommer til at eksistere under. På
den anden side er der ikke megen undskyldning for at opstille mål/succeskriterier, som på ingen måde forsøges dokumenteret eller godtgjort.
Dokumentation i de første syv punker fra tabel 2 omhandler primært en
sandsynliggørelse af, at de ideer, intentioner m.m., som man ønsker at arbejde ud fra, også virkeligt er blevet praktiseret. Med andre ord et forsøg på
at gå bagved alle de ofte fremragende ideer og intentioner, der er formuleret i projektbeskrivelsen eller i andet materiale.
En væsentlig skelnen i beskrivelsen af evalueringen er mellem brugen af
lokal erfaringsbaseret viden (LEV) og generaliseret viden (GV).
LEV er så at sige bygget ind i og uadskillelig fra personens egne personlige oplevelser og erfaringer fra eget lokale arbejdsfelt. Der gives en række
eksempler på dette i afsnit 2.3. Med GV menes viden, som ikke bare er
knyttet til egne eller lokale erfaringer. Det kan være viden, der er tilegnet
gennem bøger, artikler, forskningsrapporter og lignende. Det kan også være
viden om andre projekter gennem samarbejde med disse, hjemmesider, undervisning og lignende. Der er ikke nødvendigvis tale om evidensbaseret
viden og slet ikke en evidensbasering i et snævert psykoterapeutisk eller
medicinsk perspektiv (se eksempler i 2.3).
De første fire øverste dimensioner i tabel 2 (forandringsmodel, etik,
målgruppe og metode) rates kvantitativt med særlig henblik på LEV, GV
og dokumentation. Effekt rates i forhold til dokumentation (ikke LEV og
GV).
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Den kvantitative beskrivelse finder sted gennem opstilling af en graf for
hvert enkelt projekt med dertilhørende kort forklaring (se del 2). For eksempel på grafer se figur 1.

Figur 1. Eksempel på LEV og GV for to evaluerede projekter

De to øverste grafer er et kvantitativt udtryk for en GV-beskrivelse af et
projekt (bruger meget generaliseret viden) og en meget gennemsigtig og
generaliserbar dokumentation af samme projekt. De nederste to grafer tilhører et meget erfaringsbaseret projekt, som gør ringe brug af generaliseret
viden, og hvor dokumentationen er uigennemsigtig og ikke generaliserbar.
Scoren 50 er gennemsnittet for samtlige 33 evalueringer. Grafen, der inddrager effektdokumentationen, er dokumentationsgrafen (den lange graf).
Her vurderes udover dokumentationen af effekten også dokumentationen af
forandringsmodellen, målgruppen og metoden. Den korte graf i figuren er
beskrivelsesgrafen. Her vurderes, om beskrivelserne af forandringsmodel,
målgruppe og metode er baseret på generaliseret viden (GV). Etik beskrives i rapporten separat.
I det følgende skal der gives en kort sammenfatning af den kvantitative
evaluering. De kvalitative evalueringer kan læses i del 2 og kan i sig selv
ses som sammenfatninger på fem-syv sider over hvert enkelt projekt.
Sammenfatning kvantitative evalueringer
Syv projekter scorer særligt højt i anvendelsen af generaliseret viden, dokumentation af deres praksis og gennemsigtighed i dokumentationen af mål
opfyldelsen (effekt). Der er tale om følgende syv projekter:
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Casemanagement, KABS, Glostrup (længerevarende metadonbehandling)
Støtte og behandling for pårørende til stofmisbrugere over 25, Odense
Pårørendearbejde, København
Oprettelse af pårørendegrupper i forbindelse med tilbuddet Vista Bilboa, Odense
Tilbud om samtale- og motivationsforløb til hashafhængige, København
Tilbud til hash- og kokainmisbrugere, København
Kvinde-edukation, KABS Glostrup.

13 af de 33 projekter er uigennemskuelige, hvad angår målopfyldelse (score under 45 i effektdokumentation). Dette er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de har nået målene. Flere projekter har således vist, de ikke har nået
målene og har gode begrundelser for dette. Disse projekter er fuldt gennemskuelige. Hvorfor disse 13 projekter ikke har været i stand til at gøre
deres projekt mere gennemskuelig, er svært at afgøre. I nogle tilfælde er
der skiftet ledelse, og monitorering af målene er gået i stå. Hos andre er det
måske slet ikke medarbejderne i projektet, der har opstillet målene, og de
føler derfor ingen ejerskab til dem. Atter andre har ikke magtet at arbejde
systematisk. Det har derimod ikke noget med kompleksitet at gøre. Kravene har været meget begrænsede (fx at registrere hvor mange der har deltaget, og hvor ofte de er kommet). Nogle projekter har endvidere været i
stand til at gøre selv ret så komplekse mål gennemskuelige.
15 af de 33 projekter har ikke bygget projektet på et fundament af generaliseret viden (score under 45 i GV). Disse projekters grundlag har været
en lokal erfaringsbaseret viden, som der ikke i sig selv er noget galt med,
men som står i fare for at blive selvrefererende og blind over for egne
svagheder.
Hverken lav score i effektdokumentation eller GV er nødvendigvis ensbetydende med dårlige projekter. Projekterne kan såvel have været effektive, og klienterne/brugerne kan have været meget tilfredse. Men det er noget, vi bare må tro på, og nogen egentlig læring kan derfor ikke udledes af
disse projekter (andet end måske for dem, der deltog). De fleste findes ikke
mere, og den viden, de skabte, er dermed forsvundet.
Kost og motions-projekterne adskiller sig ved at være mere lokalt erfaringsbaserede end andre projekter. Effektdokumentationen er dog ikke signifikant lavere i denne type projekter. Man kunne selvfølgelig påstå, at der
ikke findes så meget generaliseret viden på dette område. Det vil ernærings- og idrætseksperter uden tvivl være uenige i. Måske er det mere et
udtryk for, at misbrugsindsatsen har bevæget sig ind på et område, de ikke
ved så meget om, og at der ikke er blevet ansat medarbejdere på projekterne med specifik viden om ernæring og motion. Dertil kommer, at der helt
primært er tale om væresteder med medarbejdere, der ikke er vant til at ar-
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bejde med generaliseret viden eller dokumenteret. Nogle af disse projekter
har dog været rigtigt gode til at effektdokumentere. Fx Projekt Sana, Vejle
og Motion i værestederne, Odense (se tabel 6).
Projekterne med etnisk fokus er splittet op i tre projekter med en god til
rigtig god score i GV og dokumentation, og to projekter, der specielt hvad
angår målopfyldelse, er helt uigennemskuelige (se del 2).
Af projekttyperne er hash- og kokainprojekterne de mest GV-baserede, og
de der bedst dokumenterer deres praksis af målopfyldelse. De store projekter er på flere områder bedre beskrevet og bedre dokumenterede end de
små projekter. Denne sammenhæng har dog flere undtagelser.
13 af projekterne foregik i København (herunder Glostrup, Gentofte
m.fl.) og modtog næsten halvdelen af den samlede bevilling. De københavnske er sammen med de fynske projekter de bedst beskrevne og bedst
dokumenterede. Dette kan dog lige så vel forklares med store byer versus
små byer. 22 projekter er således lokaliseret i store byer (København,
Odense og Århus) og 11 af de analyserede projekter i mindre byer. På alle
GV-variable og dokumentationsvariable scorer storbyprojekterne signifikant højere end småbyprojekterne. Fortolkning af dette gives i rapporten.
Generelt er medarbejdergruppen rimeligt veluddannet. 72 % har en socialfaglig bacheloruddannelse (pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker,
ergoterapeuter og lign.), mens 22 % er akademikere (læger, psykologer,
antropologer og lign). Mindst 138 medarbejdere har direkte være knyttet til
projekterne (nogle er rejst og antageligt ikke registreret). Jo flere akademisk uddannede medarbejdere, desto mere GV-baseret, og desto bedre dokumenteret på alle områder. Der findes ingen akademisk uddannede medarbejdere i de små byer, mens disse udgør 33 % af medarbejderne i de store
byer.
Supervision kan ses i signifikant positiv sammenhæng med GV og dokumentation (herunder effektdokumentation) og i signifikant negativ sammenhæng med LEV (jo højere score i LEV, desto sjældnere supervision).
Etiske refleksioner af mere generaliserbar karakter og dokumentation af
etiske hensigter (værdi/menneskesyn på skrift, informationsskrivelser til
klienterne om klagemuligheder, beviser på forskellige former for brugerinvolvering/inddragelse mv.) kan ses i meget stærk sammenhæng med GV på
alle områder og dokumentation i almindelighed (for uddybning se afsnit
2.5).
Fortsættelse ud over projektperiode: Et projekt stoppede og sendte penge
tilbage, 14 projekter synes ikke at videreføre projekt ideerne (kan ikke afvi17

ses, at visse erfaringer lever videre), 10 projekter har på den ene eller anden
måde integreret mindre elementer/erfaringer i moderorganisationen, og endelig kører ni projekter videre, fordi de har fået flere penge, en anden
kommune har kørt projektet videre, eller projektet kører videre i en mindre
udgave.
Tabel 3. Fortsættelse og type
Type
1. Motion og ernæring på væresteder
2. Længerevarende metadonbehandling
3. Pårørendearbejde
4. Anden etnisk baggrund
5. Hash- og kokainbehandling
6. Kvindeprojekterne

Fortsætter
ikke
33 %
29 %
57 %
80 %
33 %
0%

Erfaringer
overføres
33 %
29 %
14 %
20 %
33 %
100 %

Fortsætter
delvis eller helt
33 %
43 %
29 %
0%
33 %
0%

Umiddelbart er det iøjnefaldende, at ingen projekter med minoritetsgrupper
(kvinderne og klienter med anden etnisk herkomst) fortsætter. Erfaringerne
fra projekterne med andre etniske grupper ser endog ud til kun i begrænset
omfang at leve videre lokalt. Dette uddybes i afsnit 1.5.
Der ses ingen sammenhæng mellem projektets brug af GV og dokumentation og dets videreføring. De projekter, der er de mest generaliserbare (og
dermed også dem der kan læres af), og de mest veldokumenterede er således ikke nødvendigvis dem, der videreføres.
Denne sammenfatning må ikke betragtes som fyldestgørende. For at få et
helhedsindtryk over de enkelte projekter bør del 1 og evalueringerne af de
enkelte projekter (eller de af særlig interesse) læses.
2.1 Komprimeret Evaluering af Socialt Arbejde (KESA-modellen) – en
‘mixed model’-tilnærmelse
Center for Rusmiddelforskning (CRF) fik i 2006 til opgave over de næste
tre år at evaluere 34 projekter, som netop havde fået midler fra puljen til
forbedring af den sociale indsats over for stofmisbrugere – også kaldet
„Narkopuljen‟. Samlet var der bevilget godt 70 millioner kroner til de 34
projekter, som kunne opdeles i følgende hovedkategorier:
a) Kvalificering af væresteders indsats, der styrker motion, idræt og bedre kostvaner (n=10)
b) Kvalificering af indsatsen over for stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling (n=7)
c) Pårørendearbejde (n=7)
d) Udvikling af nye metoder i arbejdet med stofmisbrugere med anden etnisk baggrund (n=5)
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e) Udvikling af nye metoder til behandling af hash- og kokainmisbrug (n=3)
f) Kvinder og behandling (n=2).

Grundet forlængelser af en del af projekter er de sidste projekter først afsluttet i sensommeren 2010. Det har derfor først været muligt at afslutte
den samlede evaluering af de 34 projekter i efteråret 2010. Et enkelt af projekterne blev ikke færdiggjort, og den resterende bevilling blev tilbagesendt
til Socialministeriet. For dette projekt foreligger der en kort kvalitativ evaluering, men de indgår ikke i den samlede evaluering.
Evalueringens formål var at vurdere, hvorvidt projekterne havde nået de
mål, som de selv havde formuleret som succeskriterier ved projektets begyndelse. Altså en målevaluering (se Cuba & Lincoln1989). En sådan målevaluering har CRF ikke i sig selv fundet forskningsmæssigt interessant.
Til gengæld gav de 34 projekter os muligheden for a) at få overblik over
det danske projektlandskab på stofmisbrugsområdet og b) at udvikle en
komprimeret evaluerings-model, der kunne anvendes på samtlige projekter.
CRF´s eget formål blev derfor primært at udvikle en komprimeret evalueringsmodel til evaluering af socialt arbejde (KESA-modellen), som kunne
anvendes til at bedømme forskellige projekters kvalitet og produkt, og som
samtidig på væsentlige områder kunne give tilnærmelsesvis samme resultat
med forskellige uafhængige evaluatorer. Når den skulle være komprimeret,
var det, a) fordi der var meget begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed, og b) fordi begrænsede ressourcer sædvanligvis er den betingelse, de
fleste evalueringer må leve med. Dette resulterer ikke overraskende ofte i
korte, meget forskelligartede og usystematiske evalueringer, hvor grundlaget for konklusionerne er vanskelige at gennemskue og sammenstille med
andre evalueringer. Hensigten med dette projekt er således at udvikle en
model, hvor grundlaget for konklusionerne er gennemskuelige, samtidig
med at den enkelte evaluering arbejdsmæssigt ikke overstiger 10 dage.
Det betyder ikke, at denne model hverken er færdigudviklet, „stensikker‟ eller dækker alt. Man kunne derfor kalde KESA for en „open-access‟
metode, og der inviteres hermed til yderligere validering og diskussion af
metoden med evaluatorer, der har mod på at anvende modellen i fremtidige
evalueringer.
Før gennemgangen af, hvordan KESA-modellen praktisk gennemføres,
skal det metodologiske grundlag for evalueringen først præciseres, herunder det mixed method-perspektiv, som er en hjørnesten i modellen. I det
følgende skal først præciseres, hvad der forstås ved socialt arbejde og ef-
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fekt. Herefter skal mixed method defineres, herunder en kort beskrivelse af
det underliggende paradigme.
Socialt arbejde
Nogen konsensus om, hvorledes socialt arbejde skal forstås, findes ikke
(Bergmark i 1998). Det nok mest seriøse forsøg på at formulere en fælles
definition på socialt arbejde, er den formulering, som er blevet vedtaget af
International Federation of Social Work. Denne er som følger:
Det sociale arbejde virker til fremme for social forandring og problemløsning i menneskelige forhold. Det støtter det enkelte menneske i at frigøre sig og blive i stand til at øge dets trivsel. Ved hjælp af teorier om
menneskelig adfærd og sociale systemer griber socialt arbejde ind på de
områder, hvor mennesker og miljø påvirker hinanden. Principperne for
menneskerettigheder og social retfærdighed er fundamentale for socialt
arbejde.
(Meeuwisse, Swärd & Sunesson 2007:33 eller http://www.ifsw.org/p38000407.html).

Det sociale arbejde skal med andre ord…
1) fremme social forandring og løse problemer (effekt),
2) bygge på teorier om menneskelig adfærd og sociale systemer (en
forandringsmodel) og
3) samtidig overholde principperne for menneskerettigheder og social
retfærdighed (etik).
Effekt, forandringsmodel og etik vil derfor også være centrale i KESAmodellen. Hertil kommer ikke mindst indsats-metoder og identificering/beskrivelse af målgruppe. De sidste to inkluderes ofte i forandringsteorier/modeller. I KESA-modellen får de deres egen dimension.
Det er ovenstående definition på socialt arbejde, der skal anvendes i
denne evaluering.
Effekt
I KESA-modellen er det ikke evaluatorernes opgave at sandsynliggøre, at
projektet har været effektivt. Det er derimod det evaluerede projekts opgave selv at dokumentere, at de opnåede den effekt (de mål), de selv havde
formuleret og opstillet. Effekt defineres af evaluatorerne som følger:
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Effekt [outcome] er alle de forandringer i klientens symptomer, adfærd og
funktioner, som med rimelig sandsynlighed kan tilskrives en given behandling (jf. McLellan et al. 2007)1.
Ovenstående definition kan ses i en meget streng betydning, således at det
kræves, at det dokumenteres, hvad det var, der virkede. Et sådan krav anses
her for urimeligt. Dokumentation af, hvorvidt der er sket en forandring i en
ønskelig retning efter påbegyndelsen af indsatsen, er derfor nok. Hvilke
elementer der så var de virksomme er en helt anden sag, som selv forskningen har særdeles vanskelig ved at eftervise. Måske havde forandringen indfundet sig alligevel i en anden sammenhæng. Det tages der ikke stilling til
her. For evaluatorerne er det mest interessante ikke, om målene blev nået,
men om projektet var gennemsigtigt i deres dokumentation af målene. Dette skal der vendes tilbage til.
Mixed method
Mixed method kan defineres som følger:
‘Mixed method-studier kombinerer kvalitative og kvantitative tilnærmelser
til et enkelt studies samlede forskningsmetodologi…’ (Tashakkori & Teddlie 1998:17 [min oversættelse].
Men hvorfor nu det? Hvad er formålet med at mixe kvalitative og kvantitative metoder. Greene et al. (1989) nævner følgende fem formål:
a) Triangulering, hvorved der søges konvergens, bestyrkelse og korrespondens af resultater ved at anvende forskellige metoder.
b) Komplementaritet, hvorved der søges uddybning, illustration og klarificering af resultater fra andre metoder.
c) Udvikling, hvorved resultater fra en metode hjælper med til at udvikle den anden metode.
d) Initiering, hvorved der søges efter nye sammenhænge, paradoxer og
nye perspektiver.
e) Ekspansion, hvorved der søges at udvide undersøgelsen ved at anvende forskellige metoder i undersøgelsen af forskellige komponenter/elementer.
I KESA- modellen er det komplementaritet og triangulering, der er det
primære formål (hvilket er tilfældet for de fleste mixed method-studier.
1

Den helt præcise ordlyd i McLellans definition er „The outcome of any treatment are
all the changes in patient‟s symptoms, behavior, and function that can reasonably be
attributed to the treatment‟ (McLellan 2007).
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Ibid). Dertil kommer et formål, som Greene et al. ikke nævner, nemlig
sammenstilling. Med dette menes, at det i højere grad bliver muligt billedmæssigt at sammenstille de 33 evalueringer (det afbrudte projekt ikke medtaget). Der skal ikke tales om en egentlig sammenligning, men en blødere
defineret sammenstilling. Fx er der meget store behandlingsprojekter, der
sammenstilles med meget afgrænsede kost- og motionsprojekter. Visse delelementer fra disse projekter kan dog udmærket stilles op over for hinanden. Sammenstilling kan nok ses som illustration og klarificering (komplementaritet), men skal alligevel her ses som noget i sig selv.
”Mikset” mellem kvalitative og kvantitative metoder: I KESA-modellen
mikses de forskellige metoder som vist nedenfor:
1) PE (primær evaluator) interviewer kvalitativt ud fra interviewguide
(se bilag 1).
2) PE rater i løbet af én uge interviewet ud fra en kvantificerende ratermanual (se bilag 2).
3) SE (Sekundær evaluator) rater PE‟s interview ud fra samme kvantificerende rating-manual, som PE anvendte (uden at have talt med PE
om interviewet).
4) TE (tertiær evaluator) analyserer kvantitative data uafhængigt af PE
og SE og sammenstiller kvantitative og kvalitative data. Herunder
bedømmer interbedømmerpålideligheden mellem PE‟s og SE‟s
kvantificerende ratings.
5) PE skriver den kvalitative projektevaluering ud fra interviewet(-ene)
(5-7 sider). For de enkelte faser i evalueringen se afsnit 2.3. „Det ideelle KESA-forløb‟, og for opbygningen af evalueringen se del 2.
6) TE indføjer de kvantitative elementer (grafer) og beskrivelser i evalueringen, sammenstiller med tilsvarende evalueringer og analyser
og sammenfatter, hvis der er tale om flere projekter, der evalueres.
Pragmatisme: Mixed method-tilnærmelsen kan ses som et oprør mod den
evindelige krig mellem positivisme og konstruktivisme. Paradigmatisk påtager tilhængere af mixed method-designs sig derfor også en videnskabsteoretisk position, der placerer sig midt imellem, nemlig den pragmatiske position.
Johnson & Onwuegbuzie (2004) opstiller 22 særlige kendetegn ved
pragmatisme2. Nedenfor er nævnt forskellige kendetegn ved pragmatisme
af særlig relevans for KESA-modellen:
2

For en glimrende introduktion til pragmatisme (Mead, Dewey m.fl.) se Pragmatisme
(2003) i litteraturlisten.
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 Pragmatisme afviser traditionel dualisme (fx rationalisme vs. empirisme, realisme vs. anti-realisme, den frie vilje vs. forudbestemthed
m.fl.) og henviser i stedet til mere moderate opdelinger med særlig
fokus på hvor gode de er til at løse problemer.
 Pragmatisme anerkender eksistensen og betydningen af såvel den fysiske verden som den sociale og psykologiske verden, som bl.a. inkluderer kultur, institutioner, sprog og tanker.
 Tanker ses som såvel konstruerede som baseret på den fysiske verden, vi lever i.
Pragmatisme er en teori, der fokuserer på forholdet mellem teori og praksis,
og som ser virkeligheden afdækket gennem direkte handling, som samtidig
er udgangspunktet for refleksion. Eftersom virkeligheden ikke kan afdækkes uden handlinger og interaktioner, kan sandhedspåstande ikke afgøres
andet end gennem „inquiry‟ („Knowledge is a kind of doing‟). Bevidsthed
og viden opstår således gradvist som et produkt af kommunikativ handling.
I KESA-modellen er det helt afgørende, hvorvidt projektmedarbejderne
gennem deres arbejde bevidst og refleksivt tager stilling til grundlaget for
deres interventioner, herunder deres etiske refleksioner. Praksis skaber refleksion og refleksionerne videreudvikler praksis.
Formativ evaluering, målevaluering og målfri evaluering
Formativ evaluering skal styrke og stimulere den faglige udvikling i projekterne i modsætning til summativ evaluering, der skal afgøre, om en minimumskompetence er opnået svarende til bestået eller ikke-bestået.
KESA-modellen kan betragtes som en såkaldt formativ evaluering, med
hvilket der menes, at projekterne fra starten er blevet informeret om, hvilke
kriterier de ville blive evalueret ud fra, og hvad de kunne gøre for at få en
god evaluering. Der er således ikke tale om en evaluering, som „overrasker‟
projektledelsen, og der er således heller ikke noget grundlag for at sige,
„hvis vi bare havde kendt kriterierne, så kunne vi have taget højde for dem‟.
Metoden har med andre ord et pædagogisk sigte. CRF afholdt derfor indledningsvist et møde, hvor samtlige projekter var inviteret, og hvor de, der
ikke kom, fik tilsendt det materiale, som blev gennemgået med de tilstedeværende projekter (se halvvejsevaluering 2008). CRF stillede sig desuden
til rådighed for uddybende spørgsmål om metoden, og hvilke dokumentationer der blev forventet tilvejebragt. Efterfølgende har projekterne fået tilsendt et brev, hvori det fremgår, hvilke former for dokumentation vi ønsker
udleveret.
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I målevaluering stilles spørgsmålet „om de opnåede resultater stemmer
overens med målene‟. Samtlige projekter har i deres ansøgninger formuleret mål i deres ansøgning og har beskrevet metoder til at nå disse mål. Projekternes mål (og delmål) er blevet inddraget i vurderingen af, hvorvidt
projektet har evnet at dokumentere, om målet er nået eller ikke nået.
Der er ikke set kritisk på, om målene er nået. Målene må oftest ses som
en slags idealmål, som man alene kan nærme sig. Derimod ses der kritisk
på, om det er gennemskueligt eller helt uigennemskueligt overhovedet at
vurdere målopfyldelse.
Der har været rejst en del kritik af målevalueringsperspektivet, fordi det
forudsætter, at der har eksisteret en klar målsætning med programmet, samt
at der har været enighed om denne målsætning.
Den målfri evaluering: I denne tages konsekvens af kritikken af målevaluering, og der fokuseres på vurdering af de totale virkninger af det givne program (ikke kun på de formulerede mål).
I KESA-modellen søges der også efter virkninger, som ikke nødvendigvis er målsat. Disse beskrives i den kvalitative evaluering. Derudover ses
der efter sammenhænge mellem den ideale beskrivelse af, hvad der arbejdes ud fra (teorier, antagelser, forestillinger om hvad der er godt, og hvor
dan det er hensigten at gøre hvad), og om der i praksis også arbejdes ud fra
disse ideale beskrivelser. Projekterne er således i lige så høj grad blevet
vurderet ud fra beskrivelsen af deres forandringsteori, målgruppe, metoder,
etik m.m., og hvorledes de har været i stand til at dokumentere, at de i deres
praksis også har arbejdet ud fra det, de siger, der er deres grundlag. Med
andre ord har gennemskuelighed og generaliserbarhed været væsentlige
elementer i evalueringen. Om målene så nås, er ikke nødvendigvis noget,
som projekterne kan stilles til regnskab for (der kan være gode begrundelser for ikke at nå dem).
For diskussion af målevaluering og målfri evaluering se Cuba & Lincoln 1989).
Kritikken af mixed method er bl.a., at det bare er parallel leg (det kvantitative og kvalitative er ikke rigtigt integreret), eller det er noget eklektisk
moderne roderi. Nogle påstår, at mixed method-designs er positivisme i
fåreklæder, mens modpartens argument er, at tiden løbet fra gamle ideologiske kampe mellem det kvantitative og kvalitative, mellem positivisme og
konstruktivisme m.v. Nogle vil argumentere for, at kvalitative som kvantitative metoder er lige gode – hver for sig og til at besvare forskellige
spørgsmål. Her fastholdes en videnskabelig dualisme i et humanistisk perspektiv (alle er lige gode). Disse diskussioner skal ikke inddrages her.
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2.2 Grundlaget for KESA-modellen
De enkelte evalueringer vil i denne rapport blive præsenteret såvel kvalitativt som kvantitativt. Den kvantitative del muliggør som nævnt en sammenstilling af de enkelte projekter, herunder analyse af hvilken betydning
særlige kendetegn har for projekterne (type opgave, størrelse, geografi,
medarbejderstab m.m.). I det følgende beskrives det overordnede grundlag,
den kvalitative og den kvantitative del af KESA-modellen.
a) Grundlaget
Såvel den kvalitative som den kvantitative del er inspireret af en akkrediteringsmodel, der først blev anvendt i Sverige og England inden for sociale
indsatser på kriminalforsorgsområdet (som ikke skal forveksles med den
akkrediteringsmodel, der anvendes på sygehusområdet). Modellen har siden 2005 været anvendt af Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark
(se Accreditation criteria 2008).
Grundlaget for såvel den kvalitative som den kvantitative analyse bygger på en gennemgang af følgende områder:
1. En forandringsmodel: Hvilke forandringer ønsker man at opnå hos den
enkelte projektdeltager, og hvilken overordnet viden findes der om opnåelse af en sådan forandring. Heri er også inkluderet, hvilke teorier og
hvilken forskning der lægges til grund for den forandring, som projekterne søger at opnå. Inkluderet er også, hvilke erfaringer (teoretiske og
praktiske) der både i DK og udlandet findes omkring netop denne måde
at søge at opnå forandring på. Dokumentation: Anvendelsen af forandringsmodellen sandsynliggøres ved, at der kan henvises til eller endnu
bedre fremvises litteratur, hjemmesider, rapporter fra og/eller samarbejde med lignende projekter med mere.
2. Etik/projektets værdigrundlag: Herunder overordnede menneskesyn/værdigrundlag, brugerinvolvering, hvordan man forholder sig til
regelbrud og klienter, der pludselig afbryder (fx opsøges de eller sikres
på anden måde, at de ikke skader sig selv), til minoritetsgrupper, klienter med særlige behov med mere. Dokumentation: Fx ved at vise, at
handleplanerne (hvor dette er relevant) er underskrevet af såvel brugere
som behandlere; at det beskrevne menneskesyn udleveres til klienterne,
at der er etableret fora, der muliggør brugerindflydelse, at klienterne informeres om klagemuligheder, herunder henvisninger til materiale der
sandsynliggør opmærksom hed på ovenstående spørgsmål med mere.
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3. Målgruppe for projektet: Hvem er projektets målgruppe, men i lige så
høj grad hvem der ikke passer ind i projektet. Det er væsentligt, at projekter kan specificere, hvilke problemstillinger de retter sig imod, og
hvilke problemstillinger metoden ikke kan rumme. I dette punkt skal
også redegøres for refleksioner og erfaringer over succeser og fiaskoer i
forhold til målgruppen. Herunder hører også ansøgnings- og visitationsproceduren og udredning af klienternes særlige behov. Her fokuseres der således på, i hvor høj grad indsatsen styres af klienternes behov,
eller om klienterne må tilpasse sig foruddefinerede programmer og strategier. Der fokuseres også på, hvorvidt der identificere risikogrupper og
de deraf følgende forskellige behov. Dokumentation: Fremvisning af
dokumentation for hvem målgruppen er. Fx en liste med alle deltagere,
køn, alder, belastnings/ressourceprofiler, udrednings-redskaber/ guides
m.m. Herunder også om målgruppen er i overensstemmelse med den
målgruppe, som projektet var beregnet til.
4. Metoder: Hvilke metoder og teknikker anvendes der for at opnå den
ønskede forandring. Med metoder/teknikker menes der alle former for
strategier, som bevidst anvendes for at forandre klienten/dennes livssituation i den ønskede retning. Dvs. alt fra kognitive metoder til motionsløb, indkøb af sund kost, kontaktperson osv. Det skal anskueliggøres, hvordan metoderne/teknikkerne hjælper til at opnå de ønskede
delmål og mål. Det skal også anskueliggøres, hvorvidt medarbejderne
instrueres i anvendelsen af disse metoder/teknikker, og hvordan de anvendes over for forskellige grupperinger inden for målgruppen. I dette
punkt vil der også blive fokuseret på ‟selvopfundne‟ metoder over for
velafprøvede metoder, og ikke mindst hvor godt de forskellige metoder/teknikker er beskrevet og dokumenteret, evt. i andre projekter.
Dokumentation: Anvendelsen af de bestemte metoder/teknikker dokumenteres fx ved at vise manualer der arbejdes ud fra, litteratur som beskriver og gennemgår teknikkerne m.m. Gerne – hvis muligt – i forhold
til opstillede mål i projektet. En metode kan udmærket være at gå på
indkøb med brugerne på et værested og lave mad sammen. Dette kan
sandsynliggøres fx ved at vise, hvor ofte det har fundet sted, og hvor
mange der deltog.
De næste to områder (5 og 6) er meget afhængige af, hvilken type projekt
der er tale om. Fx er varighed, intensitet, handleplaner m.m. ikke nødvendigvis relevante, når der er tale om værestedsprojekter.
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5. Varighed, intensitet og struktur: Under dette punkt skal der redegøres
for, hvor lang tid det er intentionen, at klienten skal deltage, og hvor
lang tid klienterne rent faktisk deltager. På samme måde i forhold til
hvordan projektets program planlægges og udføres (vises fx med ugeplaner), hvor ofte deltagerne modtager behandling/andre tilbud, hvor
meget der foregår i gruppe henholdsvis individuelt m.m. Dokumentation: Den beskrevne varighed, intensitet og struktur dokumenteres ved
monitorering af længde, afbrud (hvor dette er aktuelt), fremmøde,
fremvisning af ugeprogram mv.
6. Individuel planlægning og koordinering: Herunder hvordan projektet
tilgodeser den enkelte deltagers specifikke behov, hvordan integreres
handle- og behandleplaner i arbejdet m.m. (hvor dette er aktuelt). Dokumentation: Fx fremvisning af handleplaner som løbende er blevet justeret sammen med klienten.
Det syvende område er relevant for alle. Projekterne har dog været meget
forskellige, og et kost- og ernæringsprojekt er ikke umiddelbart så „videntungt‟ som et stort behandlingsprojekt. Viden defineres i projektet dog ikke
som avanceret behandlingsviden. Viden kan lige så vel omhandle kost og
ernæring som hvordan fx ernæringstilstanden forbedres blandt social udsatte.
7. Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Inkluderet er her
hvilke uddannelser og evt. diplomer de enkelte medarbejdere i projektet
har; altså hvilken baggrund medarbejderne har for at arbejde med denne
målgruppe. Også den løbende udvikling af projektarbejdernes kompetencer undersøges (herunder supervision), og hvordan medarbejderne er
blevet forberedt på at arbejde med målgruppen. Ligeledes spørges der
ind til, hvilke retningslinjer der findes for ansvars- og arbejdsfordeling
og konflikter i arbejdssituationer. Dokumentation: De enkelte punkter
dokumenteres ved fx at kunne fremvise de enkelte medarbejderes cv,
diplomer, aftaler med supervisor, opgørelser af sygefravær, APV‟er
m.m.
De syv områder suppleres med det sidste område – Dokumentation af effekt (målopfyldelse).
8. Effekt: I forlængelse af det enkelte projekts formulerede målsætning i
projektbeskrivelsen vurderes det, i hvor høj grad projektet har dokumenteret, om de har opnået de mål/delmål, der blev formuleret før pro27

jektets ikrafttræden. Som nævnt er det kritiske punkt her ikke, om de
har nået målene, de har formuleret, men om projektet har forsøgt at dokumentere deres mål – altså er det centrale selve effektdokumentationen
– ikke målopfyldelsen (der kan være gode begrundelser for, at målene
ikke blev nået. Det er derfor, det er et projekt). I den forbindelse er projekterne i to omgange blevet gjort opmærksomme på, at det er en god
idé at anvende monitoreringer, som kan godtgøre, om de har nået de
mål/delmål, de selv har formuleret, og som de selv har defineret som
succeskriterium for projektet. Afhængig af projektets målsætning kan
der være tale om meget enkle og meget komplekse monitoreringer. Et
motionstilbud har således haft som målsætning ‘at komme i dialog med
brugerne og skabe interesse og ejerskab til tilbuddet‟. At brugerne her
overhovedet møder op og deltager aktivt i motionsaktiviteterne, ville
her skabe gennemsigtighed omkring målene. En sådan dokumentation
ville her betragtes som fyldestgørende. En hel anden type målsætning i
et andet projekt har været „ At ændre målgruppens misbrugsadfærd
gennem udvikling af nye metoder og ændret struktur for rådgivning og
behandling, samt at implementere evt. nye effektive metoder i eksisterende behandlingssystem‟. Her vil der være tale om flere forskellige effektmål (ændre misbrugsadfærd, ændre struktur for rådgivning og behandling og implementere nye effektive metoder).
Lokal erfaringsbaseret viden (LEV) versus generaliseret viden (GV): En
væsentlig skelnen i projektet er mellem LEV og GV.
LEV er så at sige bygget ind i og uadskillelig fra personens egne
personlige oplevelser og erfaringer fra eget lokale arbejdsfelt. Følgende er
nogle af de mest klare og nok også lidt stereotype (men virkelige) eksempler på dette:
-

-

Spørgsmål: Kan du fortælle, hvilke teorier I har valgt som grundlag for projektet?
Svar: „Vi arbejder ud fra vore egne erfaringer. Dette program har jeg selv udviklet‟.
Spørgsmål: Hvilken forskning er der lavet på området?
Svar: „Mig selv. Jeg har været clean i 10 år…. det bygger på mine egne erfaringer‟
Spørgsmål: Er metoderne/teknikkerne lige egnede i forhold til alle grupper baseret
på køn, alder, etnicitet, religion, sprog mm?
Svar: „Ja, alt, hvad der foregår i det her projekt, kan gradueres op til de stærke og
gradueres ned til de svage‟.
Spørgsmål: I hvilket omfang er der knyttet håndbøger/guidelines med klare
strukturer og handlingsanvisninger til jeres program?
Svar: „Nej. Altså giv dem noget, de skal læse først, så har jeg ødelagt det gode
initiativ‟.

Med generaliseret viden (GV) menes viden, som ikke bare er knyttet til
egne eller lokale erfaringer. Det kan være viden der er tilegnet gennem
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bøger, artikler forskningsrapporter og lignende. Det kan også være viden
om andre projekter gennem samarbejde med disse, hjemmesider,
undervisning m.m. Der er ikke nødvendigvis tale om evidensbaseret viden
og slet ikke en evidensbasering i det snævre psykoterapeutiske perspektiv.
Følgende er eksempler på dette:
-

-

-

Spørgsmål: Kan du fortælle lidt om de metoder, I arbejder med i jeres projekt?
Svar: „Som udgangspunkt så skal det være evidensbaseret. Og vi har valgt i første
omgang – det kan så ændre sig hen ad vejen – den kognitive metode. Det vil sige, at
alt vores arbejde, vores manual som vi snart er færdige med, alting er ud fra den metode. Det er, fordi det er den metode, der er bedst dokumenteret i øjeblikket. Så kan
man så diskutere, om det er den, der virker bedst, eller om det er, fordi der ikke er så
meget fokus på dokumentation af andre metoder‟.
Spørgsmål: Kan man udtrække nogle specielle ressourcer hos den gruppe, eller nogle specielle risici, som man skal være opmærksom på i arbejdet med denne her
gruppe? [med anden etnisk baggrund end dansk].
Svar: „Der er den store diskussion omkring, om den her målgruppe måske har en
særlig ressource i kraft af deres tro. Deri tror jeg måske, at der ligger noget, man
kunne bruge mere aktivt i behandlingsmæssig sammenhæng. Man har lavet nogle
forsøg i USA, som vi har interesseret os lidt for, hvor man har lavet en slags 12-trins
model, men som er et religiøst system, dybest set. Og så er der nogle, der har sagt, at
det her, det kan man jo bare omsætte til islam. Så kan man erstatte de der forskellige
trin med en islamisk retorik, og ellers er det fuldstændigt det samme. Og så bliver
det så tilbudt til muslimer i amerikanske fængsler, og der har været en vis succes
med det.‟
Spørgsmål: Hvordan tilpasses projektet den enkelte deltagers specifikke behov?
Svar: „ Vi prøver at lave en række forskellige tilbud, for vi ved jo, at denne gruppe
har mange typer problemer, og at et enkelt tilbud ikke dækker det hele. Vi ved jo
også, at det er væsentlig at inddrage familie og sociale netværk‟.

Såvel forandringsmodel, beskrivelse af målgruppe, strategier/metoder, som
dokumentation kan bygge på henholdsvis LEV som GV. Strategier, der
bygger på LEV, er særlige selvdefinerede/opfundne strategier, som behandlerne synes har fungeret rigtigt godt for ham/hende. Hele forandringsteorien kan ligeledes basere sig på LEV („programmet har jeg selv fundet på‟),
ligesom dokumentationen kan være erfaringsbaseret . Fx „vi synes, det er
gået rigtig godt‟, eller „deltagerne i projektet var lige dem, vi regnede med‟.
Den generaliserende vidensdokumentation er en forankret viden, som er
mulig at sammenholde med andre projekter. Det være sig kvantificeret viden eller viden forankret i tekst (journaler, handleplaner, cardex, manualer,
retningslinjer mv.). Den rene LEV-dokumentation kan evaluatoren kun tro
på, mens GV-dokumentation kan analyseres og forholdes til anden dokumentation.
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Der er intet galt ved LEV. Tværtimod er lokal erfaring uden tvivl afgørende
for at opnå gode resultater. Der henvis da også til LEV i de fleste projekter.
Men hvis lokal erfaring kommer til at stå alene uden inddragelse af/sammensmeltning med generaliseret viden (viden der kommer udefra), så står
indsatsen i fare for at blive fastlåst i strategier, der på sigt kan vise sig at
være særdeles uheldige.
b) Den kvalitative del
For hvert af de første syv område er der formuleret seks spørgsmål, som
evaluator interviewer helst mindst to af projektets signifikante medarbejdere (gerne lederen plus én mere). Interviewet båndes og er i dette projekt
blevet skrevet ud. Hvis der kun er tale om et enkelt projekt, kan udskrivning af interview fravælges. I dette projekt har det dog været umuligt at
kunne overskue 33 interviews, hvorfor udskrivning og analyse via NVivo8
har været nødvendig. Nederst ses de seks spørgsmål, der er blevet stillet til
forandringsmodellen. For hele interviewguiden se bilag 1.
FORANDRINGSMODELLEN
A. Hvilke teori(er) er grundlaget for det valgte projekt?
B. Hvilken forskning er der lavet på området (husk at få litteraturhenvisninger)?
C. Hvad siger teorierne/forskningen om de mål, som I har sat jer (husk at få litteraturhenvisninger)?
D. Hvad siger teorien/forskningen om at opnå forandringer i forhold til jeres mål på
henholdsvis det korte og det lange sigt?
E. Kender I mere konkret til lignende projekter (DK eller udlandet)? Eller ved I,
om der ikke findes lignende projekter?
F. Kender I til andre teorier/anden forskning, som fokuserer på jeres mål?

Rigtigt mange af projekterne har selv formuleret deres forandringsteori og
henviser ikke til andre teorier, modeller eller projekter. En del projekter
har dog direkte henvisninger til teorier og modeller, som de bygger deres
praksis på. Det samme er tilfældet for de øvrige områder – ikke mindst de
tre områder: forandringsmodel, målgruppe og metode, som også er de områder, der vil være særligt i fokus i den kvantitative vurdering af projekterne.
For hver evaluering beskrives forandringsmodellen og de øvrige seks
nævnte områder ud fra de kvalitative interviews. Evalueringen afsluttes
med en beskrivelse af, hvordan det dokumenteres, at målene er nået, gennemsigtighed og en samlet vurdering. Hver evaluering fylder fem-syv sider
(skriftype 12, linjeafstand 1, margen 3, Times Roman). Se de 34 beskrivelser i del 2.
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c) Den kvantitative del
Den kvantitative del af evalueringen, som gør det muligt mere direkte at
sammenstille de forskellige projekter, tager udgangspunkt i en kvantitativ
vurdering af, om beskrivelsen og dokumentationen af projektets er baseret
på LEV eller GV, og ligeledes hvorvidt dokumentationen er gennemsigtig
og dermed baserer sig på viden, der kan generaliseres og videregives pålideligt (GV). Der er særlig fokus på fire faktorer – henholdsvis Forandringsmodel (såvel beskrivelse som dokumentation), Målgruppe (såvel beskrivelse som dokumentation), Metode (såvel beskrivelse som dokumentation) og Effektdokumentation. I nedenstående figur 2 ses et grafisk udtryk
for denne vurdering med et eksempel på et projekt, der baserer sig på GV,
og et projekt, der overvejende baserer sig på LEV.

Figur 2. Eksempel på LEV og GV for to evaluerede projekter

De to øverste grafer er et kvantitativt udtryk for en GV-beskrivelse af et
projekt og en meget gennemsigtig og generaliserbar dokumentation af
samme projekt. De nederste to grafer tilhører et meget erfaringsbaseret projekt, som gør ringe brug af generaliseret viden, og hvor dokumentationen er
uigennemsigtig og ikke generaliserbar.
Grafen, der inddrager effektdokumentationen, er dokumentationsgrafen.
Her vurderes udover dokumentationen af effekten også dokumentationen af
forandringsmodellen, målgruppen og metoden. Den korte graf i figuren er
beskrivelsesgrafen. Her vurderes om beskrivelserne af forandringsmodel,
målgruppe og metode er baseret på GV. LEV-scoren kan ikke i sig selv direkte ses i grafen (skal senere vises).
Som det ses går skalaen i figur 2 fra 20 til 80. På samtlige skalaer er
gennemsnitsscoren for de 33 kvantitativt analyserede projekter 50 med en
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standardafvigelse på 10. Dette kaldes en McCall T-score. En score på 60
skal betragtes som en høj score, mens en score under 40 skal betragtes som
en lav score.
Man kan godt se et projekt, der både er baseret på LEV og GV. Dette kunne man forestille sig var ideelt, og der er da også projekter, der scorer ret
højt i LEV og samtidig højt i GV. Der er dog en signifikant tendens til, at
de projekter, der ikke baserer sig på GV, fremstår meget lokalt erfaringsbaserede, mens de projekter, der er stærkt baseret på GV, fremstår mindre lokalt erfaringsbaserede.
Et projekt, der er baseret på GV, kunne tænkes at være baseret på tom
akademisk viden. Det er dog ikke tilfældet. Til GV hører to typer spørgsmål: henholdsvis spørgsmål om generaliserede erfaringer (erfaringer som
er sat i forhold til andres erfaringer uden for det lokale) og viden, som er
tilegnet gennem læsning af artikler, bøger, rapporter, uddannelse med videre. Den generaliserede erfaring og den mere teoretiske/empiriske skriftlige
viden står dog i et meget tæt positivt forhold til hinanden og behandles derfor under den samlede betegnelse Generaliseret Viden (GV).
Ovenstående betyder ikke, at det nederste projekt i grafen i figur 2 nødvendigvis er et dårligt projekt. Det kan være, at både behandlere og klienter var
vældig glade for projektet, og at effekten var rigtig god. Det kan bare ikke
eftervises, og projekter står i fare for at blive fastlåst i en lokal og personbåret virkelighedsforståelse, der på sigt kan blive uheldig.
Scoring: I nedenstående tabel er vist, hvorledes beskrivelserne af projektet
er blevet kvantificeret.
Tabel 4. Kvantificering af beskrivelserne
Lokal
Generel
erfaringsbaseret erfaringsbaseret

Vidensbaseret

Dokumenteret

Intet
Noget
Meget

Forandringsmodellen:
1. Lokal erfaringsbaseret (fx „Jeg har oplevet‟, „Vi har oplevet‟)
2. Generel erfaringsbaseret (fx ved at generalisere sit eget ud til andre; er i besiddelse af en stor erfaringshorisont).
3. Vidensbaseret praksis (fx ved systematiske forskningsbaserede refleksioner eller
ved at sammenknytte teori og praksis ).
4. Forandringsmodellen dokumenteres (ved at henvise til litteraturreferencer,
hjemmesider, beskrivelser af lignende projekter m.m.)
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Den evaluator, der analyserer interviewet, sætter kryds i ovenstående tabel
som en vurdering af, i hvor høj grad de interviewede var lokalt erfaringsbaserede i beskrivelsen af forandringsmodellen, generelt erfaringsbaserede, vidensbaserede, og i hvor høj grad forandringsmodellen kunne dokumenteres og dermed var gennemsigtig og udover private/lokale ideer om
baggrunden for den sociale indsats. Der vurderes for hvert enkelt spørgsmål
(seks spørgsmål på hvert område). Lignende tabeller findes for etik, målgruppe og metode (se guide bilag 1).
Interbedømmerpålidelighed: Ved projektets opstart blev i alt 16 projekter
vurderet (senere blev alle 33 projekter vurderet ved projekternes afslutning). Projektleder og behandlingsleder fra de 16 projekter blev alle interviewet ud fra den gennemgåede model. Interviewet er blevet optaget på en
digitaloptager, og derefter er de 16 interviews blevet scoret af henholdsvis
den forsker, der interviewede projektlederen og behandlingslederen, og
derud over af en forsker, som ikke har kendskab til det aktuelle projekt,
men som er blevet indført i analysemodellen.
De to selvstændige scoringer har haft til formål at klargøre, hvorvidt det er
muligt at udvikle en model, hvor to uafhængige forskere kommer frem til
nogenlunde de samme resultater.
I projekternes opstart blev seks områder vurderet med henblik på interbedømmerpålidelighed. Deres enighed ses i nedenstående tabel 5.
Tabel 5. Interbedømmerpålidelighed

1.
2.
3.
4.
5.

Forandringsmodel
Metode
Målgruppe
Etik
Struktur, længde, intensitet

6. Individuel planlægning og koordination

LEV
Enighed mellem
forsker 1 og 2*
.80
.67
.36
.33
-.23

GV
Enighed mellem
forsker 1 og 2*
.78
.80
.71
.66
.66

.19

.47

* Spearman Rank Order Correlation.

En score over på over 0.70 henviser til en høj grad af enighed mellem de to
forskere i vurderingen af projektet. Som det ses, er der rimelig enighed om,
hvorvidt begrundelserne for de anvendte strategier er GV (med undtagelse
af område 6), mens der er betydeligt større usikkerhed, når forskerne skal
vurdere om begrundelserne er LEV. Der er dog rimelig enighed om. i hvor
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høj grad begrundelserne for valg af forandringsmodel og metode er LEV. I
de kvantitative analyser er LEV derfor også kun vurderet kvantitativt for
forandringsmodel og metoder, men GV er blevet vurderet for forandringsmodel, målgruppe, metode og etik.
I afslutningsevalueringen er det beskrivelserne og dokumentationen af forandringsmodellen, metoderne og målgruppen, der vurderes kvantitativt.
Derudover kvantificeres effektdokumentationen (dokumentation af målopfyldelsen). Vurderingen af effektdokumentationen rates som vist nedenfor.
Spørgsmål 8. HVORDAN DOKUMENTERES EFFEKTEN I FORHOLD TIL MÅLENE (i hvor høj grad målet blev nået)
A. I hvor høj grad er målet nået?
B. Er der nogen særlige grupper, der har svært ved at nå målet? (køn, etniske
minoriteter eller andet).
C. Har der været delmål?
D. I hvor høj grad er disse evt. delmål nået?

Hver enkelt af ovenstående områder vurderes ud fra følgende, som udgør
det centrale vurderingskriterium på dette område.
0. Ingen eller usammenhængende dokumentation af effekten i forhold
til målene.
1. Erfaringsbaseret dokumentation af effekten i forhold til målene („jeg
oplever klienterne har haft meget ud af forløbet…‟ der gives eksempler)
2. Enkelte meget simple opgørelser af effekten i forhold til mål (eksempelvis vægt ved et ernæring projekt)
3. Systematiske, pålidelige og nuancerede opgørelser af effekten i forhold til målene.
Til effektdokumentationen foreligger der ingen interbedømmerpålidelighed.
2.3 Det ideelle KESA-forløb
I det følgende skal det korteste og mest komprimerede evalueringsforløb
beskrives.
1: Forberedelse
Primære evaluator læser projektbeskrivelsen igennem og klargør projektets
mål, delmål, operationelle mål og midler/strategier til at nå mål med mere.
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2: Orienteringsmøde
Evalueringen kan betragtes som en såkaldt formativ evaluering, med hvilket der menes, at projekterne fra starten er blevet informeret om, hvilke kriterier de bliver evalueret ud fra, og hvad de kan gøre for at få en god evaluering. Evalueringens formål er således bl.a. at medvirke til etablering af en
refleksiv proces.
CRF afholdt som nævnt, inden projekterne gik i gang (eller i opstartsfasen) ét møde, hvor samtlige projekter var inviteret, og hvor de, der ikke
kom, fik tilsendt det materiale, som blev gennemgået med de tilstedeværende projekter (se Pedersen & Konge 2008). De blev ved mødet også orienteret om, at monitorering i forhold til opsatte mål var en forudsætning for
at kunne dokumentere, og at denne dokumentation kunne være enkel eller
kompleks afhængig af målenes karakter. Endelig blev projekterne informeret om, at de var velkomne til at kontakte CRF for uddybning af evalueringsspørgsmål og dokumentation.
Ca. halvvejs inde i projektperioden fik projekterne tilsendt et brev, hvori
det fremgik, hvilke former for dokumentation vi ønskede udleveret (se bilag 4). Dette var de første gang blevet orienteret om ved projektets opstart.
Arbejdsdage: 1 og 2 vurderes til i alt at indebære en dags arbejde.
3: Interview ved projektets afslutning
Interview med leder og medarbejder ved projektets afslutning. Interviewet
gennemføres af primære evaluator (PE). Inden interviewet har lederen/medarbejderen fået tilsendt interviewguiden/manualen (se bilag 1) og
er anmodet om at have så meget dokumentation med som muligt. Dokumentation kan være alt fra litteraturreferencer, bøger, skriftlige retningslinjer, manualer til opgørelser over deltagere, deres belastning eller andre
kendetegn, behandlingslængde, hvor mange der har gennemført, tilfredshedsundersøgelser, beskrivelser af cases, målopfyldelse mv.
Interviewet blev optaget med digitaloptager.
Arbejdsdage: 1 dag.
4: Rating af afsluttende interview
Interviewene rates ud fra optagelsen af PE og en sekundær evaluator (SE),
som ikke har diskuteret evalueringen med (PE). For rating se bilag 2.
I ratingen involveres følgende faktorer:
1. Forandringsteori
2. Målgruppe
3. Metoder
4. Etik
5. Effektdokumentation (i forhold til opstillede mål)
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De øverste fire har, som tidligere nævnt, vist sig at have en meget stærk
interbedømmerpålidelighed, ikke mindst hvad angår GV. Den femte dimension (effektdokumentation) er ikke interbedømmer bestemt, hvilket vil
være en fremtidig opgave.
Arbejdsdage: 2 dage.
5: Indhentning af dokumentation
Projektet anmodes inden for 14 dage at sende al den dokumentation fra
projektet, de endnu ikke har afleveret til PE (eller på anden måde gøre det
tilgængeligt). Der lægges her i særlig grad vægt på dokumentation af det,
de har lovet i ansøgningen.
Gennemgang af materiale med noteskrivning: 1 dag
6: Rapportskrivning
PE lytter interviews igennem sammen med noterne fra dokumentgennemgangen. Herefter (eller parallelt med) skrives de fem–syv siders
evaluering. For evalueringens struktur se de 34 evalueringer i denne rapports del 2.
Tertiære evaluator (TE) analyserer PE‟s og SE‟s ratings af interviewet
med særlig fokus på forskelle i ratings (triangulering og interbedømmerpålidelighed). TE indsætter graferne i evalueringen og beskriver dem kort.
Arbejdsdage: 2 dage.
7: Samstemning
De tre evaluatorer (PE, SE og TE) mødes og samstemmer deres ratings/beskrivelse af projektet. Fortolkningerne diskuteres, og der korrigeres
for åbenlyse misforståelser. Der er dog sjældent de store uoverensstemmelser i ratingen (vist i interbedømmerpålideligheden og vist i del 2, hvor TE
helt uafhængigt af PE‟s beskrivelse har indsat grafer og beskrivelser af disse uden at samstemme dem med PE).
Arbejdsdage: 1 dag.
8: Høring, evt. møde og evt. revidering af faktuelle fejl og misforståelser
Projektets leder(e)/medarbejdere får tilsendt rapporten og har 14 dage til at
kommentere evalueringen. Faktuelle fejl og misforståelser tilrettes.
Arbejdsdage: 1 dag
I alt vil ovenstående evaluering koste ca. ni dages (komprimeret) arbejde af
to til tre evaluatorer (sammenlagt). Dette er den ideelle korte version. For at
styrke evalueringens formative del kunne der indføjes et interview i op-
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startfasen ud fra samme interviewmanual og med samme form for rating,
dog uden effektdokumentation. Dette vil koste ca. to til tre dage, men kunne samtidig være med til at præcisere, hvad der blev forventet, og hvad der
ventede senere i processen. Man kunne også tænke sig et midtvejsinterview og på denne måde vise projektdeltagerne, i hvilken retning projektet
udvikler sig.
I herværende evaluering af de 34 projekter har der været opstartsinterview
på 16 projekter. Her er interviewene ratet såvel af PE som af SE. PE har
været etnograf, ph.d. Marie Konge Nielsen/MKN og SE etnograf Michael
Fehsenfeld/MF. TE har været psykolog, ph.d. Mads Uffe Pedersen/MUP,
hvor sidstnævnte har bearbejdet og tolket det kvantitative materiale. Det er
PE´s og SE´s uafhængige ratings, der ligger til grund for interbedømmerpålideligheden. Ved den afsluttende evaluering har PE interviewet og ratet
samtlige 33 projekter (projektet, der sendte pengene tilbage, er ikke ratet).
Det kvantitative materiale er tolket og bearbejdet af TE. Der har altså ikke
været to uafhængige ratere på afslutningsinterviewene, hvilket ikke er ideelt. Det har der ikke været ressourcer til i dette projekt, men interbedømmerpålideligheden sandsynliggør dog, at forskellige evaluatorer kunne opnå tilnærmelsesvis samme resultater, hvis de er rimeligt indført i analysemetoden.
Udskrivning af interviews: Fordi vi har haft 34 projekter, har det været
nødvendigt at udskrive interviewene. Hvis der alene er tale om et projekt,
er dette ikke nødvendigt.
Hvorfor den kvantitative evaluering? 1) For at få et andet og uafhængigt
perspektiv på projektet, herunder triangulering og komplementaritet, 2) for
at kunne sammenstille evalueringen med andre projekter/evalueringer og 3)
herunder fx at kunne sammenstille projektet med andre projekter/evalueringer fra samme kommune (Kan anvendes på alle sociale indsatser – ikke
kun indsatser rettet mod misbrug). KESA-modellen kan med andre ord anvendes af kommuner til at evaluere de projekter, de igangsætter og sammenstille dem med hinanden.
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2.4 Den kvantitative analyse af 33 projekter
I nedenstående tabel 6 ses scorerne for LEV og GV beskrivelserne og for
Effekt-dokumentationen for de 33 projekter.
Tabel 6. LEV, GV og effektdokumentation for 33 projekter
Navn

LEV
48,4
62,8
51,3
58,1
51,6
54,4
49,1
59,9
51,8
53,4
53,4
26,3
64
62,7
51,3
47,8
42,8
28,5
42,9
60,6
54,4
47,8
43,7
57,7
52,9
48,1
56,1

GV
41,4
46,4
39,4
41,1
43,3
45,7
41,6
41,2
43
40,2
42,8
65,3
42,4
43,9
49,8
51,5
42,4
66,1
44,1
42,9
70,8
52,2
62,8
54,3
47,2
49,8
44,3

4 Nye Veje, Als Research, København

57,3

51,4

5
5
5
6
6

42,7
25,9
52,9
32,6
56,9

54,6
69,7
68,1
68,1
42,7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Fra deform til i form, Kolding
Forbedring af sundhedstilstanden for brugerne af værested, Odense
Kvalificering af værestederne, København.
Sport på tværs, Esbjerg
Projekt Sana, Vejle
Den aktive café, Glostrup
Morgenmadsprojektet for belastede narkomaner, Korsør
Motion i værestederne, Odense
Skur 2, Gladsaxe
Brug af casemanagermodellen til dobbeltdiagnosticerede, Esbjerg
Misbrugsbehandling i gruppeforløb på St. Dannesbo, Odense
Case management, KABS Glostrup
På metadon og dog en chance, Århus
Struktureret case management i 'Lodsens Minde', Hundested
Casemanagement Teamet, Et modelprojekt, Århus
Beskæftigelsesfremmende indsatser for udsatte misbrugere, Horsens
Næste skridt - Sunde relationer, Fredericia
Oprettelse af pårørendegrupper ifm. tilbuddet Vista Bilboa, Odense
Støtte til pårørende til indskrevne klienter, Silkeborg
Aktiveringsprojekt for unge truede, Korsør
Pårørendearbejde, København
Etablering af pårørendetilbud for KABS‟ regionale afdelinger, KABS.
Støtte og behandling for pårørende til stofmisbrugere over 25, Odense
Etnisk fokus, Glostrup
Rådgivning af somaliere, København
Behandling for stofmisbrugere med etnisk baggrund, Kongens Ø
Dialog om misbrug, Odense
Energi, balance, ro og styrke med kroppen i fokus, København
Tilbud om samtale- og motivationsforløb til hashafhængige, Kbh..
Tilbud til hash- og kokainmisbrugere, København
Kvinde-edukation, KABS Glostrup
Q-projektet - Rådgivning og støttegrupper til kvinder, Fredericia

EffektDOK
38,6
50,2
38,6
38,6
59,8
56
38,6
61,7

42,5
38,6
54
61,7
38,6
38,6
57,9
54
38,6
61,7
38,6
54
61,7
48,9
56
61,7
61,7
38,6
38,6

48,9
42,5
57,9
61,7
56
38,6

I det følgende skal projekterne sættes i forhold til typer, størrelse, geografi,
store og små byer, medarbejdere og hvem der „lever videre‟.
a) De seks projekttyper
Projekterne kan opdeles i følgende (svarer til ovenstående opdeling):
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1. Kvalificering af væresteders indsats der styrker motion, idræt og bedre kostvaner
(n=9 + 1 der betalte pengene tilbage)
2. Kvalificering af indsatsen over for stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling (n=7)
3. Pårørendearbejde (n=7)
4. Udvikling af nye metoder i arbejdet med stofmisbrugere med anden etnisk baggrund (n=5)
5. Udvikling af nye metoder til behandling af hash- og kokainmisbrug (n=3)
6. Kvinder og behandling (n=2).

De mest GV-baserede er de tre projekter, der har fokus på behandling af
hash- og kokainmisbrugere. I nedenstående figur 3 ses den sammenlagte
score for disse tre projekter.
Som det ses, scorer de tre projekter sammenlagt klart over
gennemsnittet på 50 for de 33
projekter. De tre projekter scorer signifikant højere end andre
projekter i viden (Generaliseret
Viden = GV) på forandringsmodellen, målgrupper og metode
(stiplede graf).
Figur 3. De tre hash- og kokainprojekter
Dokumentations-scoren er ikke
signifikant højere, men det er
uden sammenligning den højeste
score i dokumentation for en
projektgruppe.
Også de syv pårørendeprojekter scorer over gennemsnittet
i viden og dokumentation. Ikke
mindst forandringsmodel og metode er godt beskrevet og gennemsigtigt/veldokumenteret.
Beskrivelse og dokumentation
Figur 4. De syv pårørendeprojekter
placerer sig her oven i hinanden.
Graferne for de øvrige fire typer projekter er opstillet i nedenstående figurer 5, 6, 7 og 8.
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Figur 5. De fem projekter med særlig
fokus på etnicitet

Figur 6. De to projekter med særlig fokus på kvinder

Figur 7. De syv projekter med særlig
fokus på klienter i metadonbehandling

Figur 8. De ni projekter med særlig fokus på motion, idræt og kostvaner

I de ovenstående fire projektgrupper placerer de tre sig på gennemsnittet.
Motion-, idræt- og kostvaneprojekterne adskiller sig ved at være mere lokalt erfaringsbaserede. Disse projekter scorer således signifikant lavere end
gennemsnittet i alle dokumentationsfaktorerne undtaget effektdokumentation og i GV-faktorerne forandringsmodel og metode.
Man kunne selvfølgelig påstå, at der ikke findes så meget viden om forandring, metoder mv. på dette område. Det vil ernærings- og idrætseksperter uden tvivl være uenige i. Måske er det mere et udtryk for, at misbrugsindsatsen har bevæget sig ind på et område, de i virkeligheden ikke ved så
meget om, og at der ikke er blevet ansat medarbejdere på projekterne med
specifik viden om ernæring og motion. Dertil kommer, at der helt primært
er tale om væresteder med medarbejdere, der ikke er vant til at arbejde generaliseret eller dokumenteret.
Man kan selvfølgelig argumentere for, at al social indsats ikke altid behøver at befinde sig på et højt videns- eller dokumentationsniveau. Det er
så bare synd, at mange projekter, som måske i virkeligheden har været rig40

tigt gode, forbliver lokale og umulige at lære noget af, samtidig med at
nogle måske i længden stivner i strategier, der måske ikke er hensigtsmæssige. Dertil kommer, at man vel kan forvente, at projekter, der har fået bevilliget nogle gange ret så store beløb, også dokumenterer, hvad de har
brugt pengene til?
Det skal dog fremhæves, at nogle af disse projekter har været ret gode
til at effektdokumentere, også selv om de har været erfaringsbaserede (Projekt Sana, Vejle og Motion i værestederne, Odense). Det kan altså udmærket lade sig gøre at dokumentere effekten/målopfyldelsen, selvom der arbejdes stærkt erfaringsbaseret. Samtidig er det også den projekttype, hvor
det er nemmest at dokumentere målopfyldelse. En høj dokumentationsscore
kan fx opnås ved at tælle antal deltagere og veje dem med jævne intervaller. De fleste brugere ville antageligt synes, at det ville være sjovt at blive
vejet og få udregnet BMI eller andre tal for deres fysiske funktion (prøv
bare at tænke på, hvad Chris MacDonald får ud af det). Men det gennemføres desværre sjældent, og ofte har det været vanskeligt at gennemskue, hvor
mange der har deltaget i projektet.
Endelig skal det nævnes, at der er store variationer i graferne for de forskellige grupper (se tabel 4). Hvert enkelt projekt vil få opstillet deres graf i
de enkelte evalueringer (Del 2).
b) Store og små projekter
Størrelsen af projekterne defineres gennem deres bevilling (fra 85.824 kr.
til 9.119.500 kr.). Man kunne forvente, at de store projekter vil have større
kapacitet til at ansætte specialiserede medarbejdere (behandlere og dokumentationsmedarbejdere). Det synes da også at være tilfældet. Dokumentation af forandringsmodel og målgruppe er signifikant mere gennemsigtig i
de store projekter, og alle andre GV- og dokumentationsvariable er tæt på
signifikante. Derimod er der ingen sammenhæng i lokal erfaringsbasering
(LEV) og projektets størrelse.
Sammenhængen mellem GV/dokumentation og størrelse er dog slet ikke en regel uden undtagelse. Et projekt med en bevilling på 360.000 kr. anvendte således i vid udstrækning generaliseret viden, kunne dokumentere
denne og var gennemsigtigt i sin målopfyldelse (effektdokumentation) (pårørendegrupper i Vista Balboa, Odense). Ligeledes var der store projekter,
der var meget svære at gennemskue.
Størrelsen af projekterne og anvendelse af GV/dokumentation må også ses
i sammenhæng med projekttype. Mange motions- og ernæringsprojekter er
således små projekter, og de har som nævnt ikke tradition for at anvende
GV eller dokumentation.
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c) Geografi og små/store byer.
Projekterne blev opdelt efter følgende geografiske områder:
1) København (herunder Glostrup, Gentofte m.fl.), 13 projekter med en
samlet bevilling på 34.886.000 kr.,
2) Sjælland/Lolland-Falster, 5 projekter med en samlet bevilling på
10.165.524 kr.,
3) Fyn, 6 projekter med en samlet bevilling på 7.157.100 kr. og
4) Jylland. 10 projekter med en samlet bevilling på 18.643.954 kr.
Næsten halvdelen af bevillingerne er som det ses givet til københavnske
projekter. I nedenstående tabel 7 er scorerne i tre faktorer for de fire forskellige geografiske placeringer. De 13 københavnske projekter er dem, der
i signifikant højest grad gør brug af GV, og som er de bedst dokumenterede, herunder dokumentation af effekt- og målopfyldelse. De fynske projekter følger godt med, mens de sjællandske og jyske scorer lavest i GV og
effektdokumentation.
Tabel 7. Geografiske kendetegn ved projekterne
Geografi
København
Sjælland m.m.
Fyn
Jylland
Alle

13
4
6
10

LEV

GV

Effektdok.

46,8
55,1
50,7
51,7
50,0

56,1
44,6
50,6
43,9
50,0

56,6
42,5
53,7
44,2
50,0

Små/store byer: Til de store byer hører København (herunder Glostrup,
Gentofte m.fl.), Odense og Århus. 22 projekter er lokaliseret i store byer,
og 11 af de analyserede projekter i mindre byer. På alle GV-variable og
dokumentationsvariable scorer storbyprojekterne signifikant højere end
småbyprojekterne. Hvad angår GV generelt og udspecificeret i forandringsmodel, målgruppe og metodebeskrivelse er der ingen undtagelser.
Enkelte projekter fra en mindre by er rigtigt veldokumenterede (fx Beskæftigelsesfremmende indsatser for udsatte misbrugere i Horsens Kommune,
Horsens).
Fortolkning: Forskellene mellem store byer kan forklares på forskellig måde. 1) To tredjedele af projekterne fra de små byer er mere omsorgsorienterede (målgruppe opioidafhængige i længerevarende metadonbehandling og
motions-/ernæringsprojekter på væresteder). Det samme er tilfældet for
41 % af projekterne fra storbyerne, 2) det er de største projekter, 3) de har
flest medarbejdere, 4) medarbejderne er bedre uddannet og 5) medarbej42

derne får mere supervision. Disse forskelle er dog ikke signifikante, men
alligevel ret så markante. Forklaringen kunne være den samme for de forskelle, der blev fundet mellem geografiske placeringer. De fleste fynske
projekter er således fra Odense, så geografikategorierne udsiger stort set det
samme som bykategoriseringen, bortset fra at Århus trækker scorerne i GV
og dokumentation op.
d) Medarbejderne, supervision med mere
Antal medarbejdere knyttet til projekterne kan ikke ses i en signifikant
sammenhæng med LEV, GV eller effektdokumentation, men tendensen er
dog alligevel, at jo flere medarbejdere, desto mere viden- og dokumentationsorienteret.
Generelt er medarbejdergruppen rimeligt veluddannet. 72 % har en
socialfaglig bacheloruddannelse (pædagoger, socialrådgivere,
sygeplejersker, ergoterapeuter og lignende), mens 22 % er akademikere
(læger, psykologer, antropologer og lignende). I alt 138 medarbejdere har
direkte være knyttet til projekterne. Jo flere akademisk uddannede
medarbejdere, desto bedre målgruppedokumenteret og desto bedre
effektdokumenteret. Der findes ingen akademisk uddannede medarbejdere i
de små byer, mens disse udgør 33 % af medarbejderne i de store byer.
Dette kunne måske også være forklaringen på, at hash- og
kokainprojekterne var meget meget veldokumenterede, idet disse har haft
den klart højeste andel af akademisk medarbejdere tilknyttet.
Supervision kan ses i signifikant positiv sammenhæng med GV og dokumentation, herunder effektdokumentation og i signifikant negativ sammenhæng med LEV (jo højere score i LEV, desto sjældnere supervision). I
15 af 28 projekter, som har besvaret dette spørgsmål, har medarbejderne
modtaget supervision. Man kunne forestille sig, at en generaliserende
tænkning mere er årsagen til, at der er blevet etableret supervision, end at
supervisionen har skabt en generaliserende tænkning. Den manglende supervision i projekter med høj LEV forstærker indtrykket af en vis lokal isolation.
e) Etik
Etiske refleksioner af mere generaliserbar karakter og dokumentation af
etiske hensigter (værdi/ menneskesyn på skrift, informationsskrivelser til
klienterne om klagemuligheder, beviser på forskellige former for brugerinvolvering/inddragelse mv.) kan ses i meget stærk sammenhæng med GV på
alle områder og dokumentation i almindelighed. Dette er ikke pr. automatik
nogen garanti for, at etikken praktiseres i dagligdagen (måske er det mere
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hensigter). På den anden side er refleksion og dokumentation af etiske hensigter vel et godt skridt på vejen hen imod en „virkelig‟ etisk praksis.
Men har de projekter, der ikke har haft så mange refleksioner over etik
og ikke har været i stand til at dokumentere deres etiske ideer/hensigter, så
været uetiske? Dette kan selvfølgelig på ingen måde udledes. Etikken i disse projektet kan udmærket have været meget høj, men den er ikke italesat
eller formuleret over for klienterne. Dertil kommer, at etiske spørgsmål ofte
er mere pågående i behandlingsprojekter end i fx motions og ernæringsprojekter. Etiske overvejelser har da også primært været til stede i hash- og
kokainprojekterne og kvindeprojekterne og mindst direkte italesat i netop
motions- og ernæringsprojekterne.
f) Hvilke projekter lever videre
Der skelnes her mellem a) lukning af projektet og umiddelbart ingen brug
af projekterfaringerne (antageligt vil der dog altid være en eller anden form
for erfaringsoverførsel), b) implementering af ideer, erfaringer og isolerede
strategier i det system, som projektet var indlejret i (altså lokalt), c) en helt
eller delvis videreføring af projektet. Til de sidste hører projekter, der har
fået penge til at forlænge projektet, andre har solgt projektideen til en anden kommune, nogle kommuner eller private organisationer har fortsat projekt ofte i en mindre udgave.
Et projekt stoppede og sendte penge tilbage, 14 projekter synes ikke at
videreføre projektideerne (kan ikke afvises visse erfaringer lever videre),
10 projekter har på den ene eller anden måde integreret mindre elementer/
erfaringer i moderorganisationen, og endelig kører ni projekter videre, fordi
de har fået flere penge, en anden kommune har kørt projektet videre, eller
projektet kører videre i en mindre udgave.
Tabel 8. Fortsættelse og type
Type
1. Motion og ernæring på væresteder
2. Længerevarende metadonbehandling
3. Pårørendearbejde
4. Anden etnisk baggrund
5. Hash- og kokainbehandling
6. Kvindeprojekterne

Fortsætter
ikke
33 %
29 %
57 %
80 %
33 %
0%

Erfaringer
overføres
33 %
29 %
14 %
20 %
33 %
100 %

Fortsætter
delvist eller helt
33 %
43 %
29 %
0%
33 %
0%

Umiddelbart er det iøjnefaldende, at ingen projekter med minoritetsgrupper
(kvinderne og klienter med anden etnisk herkomst) fortsætter. Erfaringerne
fra projekterne med andre etniske grupper ser endog ud til kun i begrænset
omfang at leve videre lokalt. Problemet kan være disse projekters mang44

lende gennemsigtighed og dermed deres manglende evne til at overbevise
beslutningstagerne om deres nødvendighed. Dette er særligt problematisk,
idet vi ved, at netop denne gruppe klarer sig dårligere i behandlingssystemet end andre klientgrupper. Kvindeprojekterne fortsætter heller ikke, men
her synes erfaringerne trods alt på en eller anden måde at leve videre lokalt.
Der ses ingen sammenhæng mellem projektets brug af GV og dokumentation og dets videreføring. De projekter, der er de mest generaliserbare (og
dermed også dem der kan læres af) og de mest veldokumenterede, er således ikke nødvendigvis dem, der videreføres. Det skyldes måske, at disse
også er de største og bevillingsmæssigt mest krævende projekter. Denne
sammenhæng er dog på ingen måde uden undtagelser.
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Del 2
A
Kvalificering af væresteders indsats, der
styrker motion, idræt og bedre kostvaner
I alt ti projekter indgår i denne gruppe.

Projekt/bevilling

Målgruppe

Målsætning formuleret af
projekterne

A1.‘Fra deform til i
form’, Kolding.

Tidligere misbrugere i Vejle.

Højne gruppens almene sundhedstilstand.
Skabe bedre livsvilkår.
Mindske gruppens asociale adfærd, herunder tilbagefald.
Opkvalificering af indsatsen for
brugernes sundhedstilstand med
fokus på kost og motion.
Holdningsbearbejdning af brugere
og personale i forhold til sundhed.

Bevilling:
210.765 kr.
A2. ‘Forbedring af
sundhedstilstanden
for brugerne af
værestedet Vista
Balboa’, Odense C.

Brugere af værestedet Vista Balboa for dobbeltdiagnosticerede.

Bevilling:
405.000 kr.
A3. ‘Kvalificering af Brugere af et af
væresteder’, Kbh. V. København
Kommunes
Bevilling:
væresteder.
1.751.000 kr.
A4. ‘Sport på tværs’, Misbrugere i
Esbjerg.
beh. og senere
misbrugere, som
Bevilling:
deltager i kom1.765.900 kr.
munale tilbud.

Forbedre sundhedstilstand og livskvalitet for værestedsbrugere.

Etablere netværk på tværs af behandlingsforløb.
Forhindre tilbagefald.
Sunde kost- og motionsvaner.
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A5. ‘Projekt ‘Sana’
– tilbud om kost og
motion’, Vejle.

Tidligere
misbrugere som
benytter
værestedet.

Projektdeltagerne skal tage større
ansvar for deres eget liv og helbred, således at deres livskvalitet
højnes og deres tilværelse forbedres mærkbart.

Brugere i behandling i
KABS, i
Bevilling:
længerevarende
2.700.000 kr.
substitutionsbehandling eller
uden netværk.
A7. ‘Motion og Mad „7 borgere med
gør glad’, Sakskø- misbrug og psybing,
kiatrisk diagnose…‟
Bevilling:
85.824 kr.
A8. ‘Morgenmads- „En gruppe
projekt for belastede ‟gamle‟ svært
narkomaner’, Kor- belastede narsør.
komaner‟.

At styrke kvaliteten af eksisterende caféer med tilbud om mad og
motion.

Bevilling:
1.816.400 kr.
A6. ‘Den aktive café’, Glostrup.

Bevilling:
87.500 kr.
A9. ‘Motion i være- Stofmisbrugere
stederne’, Odense C. med tilknytning
til Odense
Bevilling:
Kommunes
426.100 kr.
væresteder.
A10. ‘Skur 2’, Glad- Længerevarende
saxe.
misbrug, uden
socialt netværk,
Bevilling:
med ringe/ingen
799.000 kr.
kontakt til myndigheder.

Gennem sund kost og motion give
den enkelte lyst/evne til at prioritere dette over stoffer/alkohol.

Få gruppen integreret i det øvrige
miljø i Korshæren.

Komme i dialog med brugerne
Skabe interesse og ejerskab til
tilbuddet.

Forbedre brugernes almene sundhedstilstand.

I alt blev der bevilget 10.047.489 kr. til disse ti projekter.
I det følgende gennemgås de enkelte evalueringer.
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A1. Evaluering af projekt ‘Fra deform til i form’, Kolding
FORMÅL:
 At højne gruppens almene sundhedstilstand
 At skabe bedre livsvilkår
 At skabe og understøtte et socialt tilhørsforhold for gruppen
 At mindske gruppens asociale adfærd samt at mindske muligheden
for tilbagefald.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt 1. juni 2006 og blev
afsluttet den 31. maj 2010. Projektet er i alt blevet støttet med 223.805,- kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med en generelt ringe
grad af gennemsigtighed i dokumentationen.

PROJEKTFORLØB: I pilotinterviewet med projektleder Hanne Dam
fremgår, at det i starten af projektet kunne være vanskeligt at motivere folk,
hvorfor der ikke altid var kontinuitet i deltagerantallet.
Jf. dokumentet „Evaluering af Sundhedsprojektet på værestedet De Frie
Fugle, Fra deform til i form‟ i perioden fra den 1. juni 2007 – 31. maj 2008,
har de aktive aktiviteter været: boksning, pilates og dans. De passive aktiviteter har været: svømning, sol, massage og zoneterapi. Derudover blev det
besluttet, at der på værestedet skulle være et dagligt tilbud om morgenmad,
frugt og vitamintilskud til alle brugere. Sociale aktiviteter og familieaktiviteter skulle have en høj prioritering i projektet.
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Mere specifikt fremgår, at boksning har været tilbudt i perioden august
2007 til december 2007. Det viste sig, at træneren havde for store forventninger til brugeren, og derfor faldt mange fra.
Mht. svømning har flere af brugerne takket nej til dette tilbud, da det er
grænseoverskridende at skulle vise sin krop frem. Dans har været tilbudt i
perioden august 2007 til maj 2008. Her blev der undervist i standarddanse.
For nogle var denne motionsform også for grænseoverskridende, fordi man
skulle stå tæt og røre ved hinanden, men der var dog nogle, der fandt god
motion i denne sportsgren. Med hensyn til pilatesforløbet fremgår ikke,
hvornår træningen fandt sted. Her har det hovedsageligt været kvinder, som
har deltaget.
Hvad angår de passive aktiviteter, har der været tilbud om Tai Chi, solarium, massage, fodpleje og zoneterapi. Her fremgår også, hvad de enkelte
passive sportsgrene gør godt for, samt hvilke erfaringer deltagerne gjorde
med de enkelte former.
Hvad angår det daglige tilbud om morgenmad og vitaminer fremgår, at
der er mange af brugerne, der har benyttet sig af tilbuddet. Man har også
afholdt fællesspisning på værestedet. Værestedets frivillige kok har undervist i vitaminer, sund mad, og hvordan man giver dette videre til sine egne
børn. Mht. at opøve de sociale færdigheder har man gjort en del ud af dette
til fællesspisning.
Derudover har der været sociale aktiviteter som billard, dartturneringer,
danseaftener, petanque og kegleaftener. Endvidere har der været afholdt
meditationseftermiddage og foredragsaftener med emner som personlig udvikling, tillidsøvelser og spiritualitet. Der har også været familieaktiviteter
såsom julefest, udflugt til Legoland og børneteater. Formålet var her at udvide brugernes netværk og at give børnene et fællesskab med andre børn.
Familieaktiviteterne opleves at have været en succes.
Det fremgår af dokumentet „Evaluering af Sundhedsprojektet på værestedet De Frie Fugle, Fra deform til i form‟, at den største udfordring i projektet har været at få brugerne ud af huset og ud i verden. For mange af
brugerne har det været angstprovokerende, og man har haft brug for, at en
gik foran. Derfor blev der også på et tidspunkt ansat en medarbejder på værestedet 20 timer om ugen. Den nyansattes opgave var at motivere brugerne
og være „førerhund‟, når de bevægede sig ud i verden.
Af samme dokument fremgår, at man på et brugermøde havde besluttet,
at ingen ville blive tilbudt passive aktiviteter, med mindre man havde udført nogle aktive aktiviteter. Her har man måttet drage den slutning, at nogle brugere på grund af deres fysiske tilstand ikke magter at deltage i aktive
aktiviteter. Derfor besluttede man, at de svageste brugere kunne få tilbudt
de passive aktiviteter uden først at skulle deltage i de aktive aktiviteter.
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Pr. 1. januar 2008 blev projektleder Hanne Dam sparet væk. Dog arbejder Hanne Dam nu som projektkoordinator på „Fugleregn‟, så hun er stadig
tilknyttet Værestederne i Kolding. Michael Hansen blev overflyttet til „De
Frie Fugle‟ fra andet halvår 2008.
De Frie Fugle er efter 1. januar 2008 fusioneret med Regnbuen og indgår i den selvejende institution Regnbuen - de frie fugle, som er et nyt fælles navn jf. regnbuen-defriefugle.dk/historie.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Misbrugerens krop begynder allerede i en tidlig
alder at gå i forfald, og mange misbrugere tager afstand fra deres egen
krop. I projektbeskrivelsen stilles der forskellige konkrete spørgsmål, som
man gerne vil have svar på:
1) Virker motion som løftestang i forhold til at få det sjovt med hinanden?
2) Rækker det sociale liv, der er forbundet med motionsaktiviteterne, ud
over selve aktiviteten?
3) Ændrer brugerne syn på motion?
4) Ændrer brugerne syn på forholdet til egen krop – her særligt om kvinderne ændrer synet?
5) Opnår brugerne større viden om vigtigheden af motion?
6) Kan denne viden indarbejdes i forholdet til børnene?
Det sociale liv er også en vigtig del af „Fra deform til i form‟. Her har der
været fokus på aktiv deltagelse i aktiviteterne, styrkelse af samarbejdsevner, større ansvarlighed over for eget og andres liv, styrkelse af det kollektive sociale liv på værestedet „De Frie Fugle‟ og opbygningen af nære, sociale relationer, styrkelse af familier og børn. Man ønsker dermed at have
fokus på
- brugernes aktive deltagelse i aktiviteterne – som nydere og ydere
- styrkelse af samarbejdsevner
- større ansvarlighed for eget og andres liv
- styrkelse af det kollektive sociale liv i „De Frie Fugle‟ og opbygningen af nære sociale relationer.
Projektet er et erfaringsbaseret projekt. Den forrige projektleder, Hanne
Dam, som også udformede selve projektansøgningen, har selv en baggrund
som misbruger.
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De fleste misbrugere har ikke et normalt forhold til deres egen krop.
Kvinderne er ofte mere psykisk og fysisk nedbrudte end mænd og har oftere været udsat for krænkelser på kroppen i form af vold og seksuelle overgreb. De kvindelige misbrugere er ofte afhængige af mænd, som beskytter,
dealer, kunde eller alfons. De kvindelige misbrugere er udsat for kraftigere
social fordømmelse end de mandlige misbrugere – fx i forhold til moderskab.
Det fremgår af projektformuleringen, at sundhedsprojektets mål er:
[…] at leve i harmoni med sig selv og sine omgivelser, befriet for skyldfølelse og sine medmenneskers negative forventninger og moralisering. Formålet med hjælpen er at udvikle mennesket, så det bliver selvstændigt, tager ansvar og bliver en samfundsborger. En grundlæggende holdning er
respekten for det enkelte menneske.
I pilotinterviewet med Hanne Dam fremgår det, at dette projekt er det
sværeste, som Hanne Dam nogensinde har bevæget sig ud i. Projektet går
meget tæt på den enkelte i helt konkret forstand. Deltagerne er med, når det
gælder holdsport, men så snart der er tale om fodpleje, massage og lignende, så forsvinder de. Det er ikke stoffet, der er det egentlige problem, men
den rigtige healing ligger i, ifølge Hanne Dam, at man kan holde ud at være
sammen med sig selv, og en præmis for dette er, at man kan mærke sig selv
og sin egen krop.
Af hjemmesiden regnbuen-defriefugle.dk fremgår, at projektet skal ses i
Værestedet „De Frie Fugles‟ kontekst, hvor der arbejdes ud fra bestemte
metoder som 1) sundhedsfremme 2) skadesreduktion 3) de små skridts metode 4) motivationsarbejde 5) empowerment og 6) brugerinddragelse.
Dokumentation: Pilotinterview med forhenværende projektleder, Hanne
Dam. Hjemmesiden regnbuen-defriefugle.dk
Etik og værdier: Det fremgår af projektansøgningen, at projektets præmis
er, at enhver misbruger, uanset belastning og fornedrelse, rummer muligheden for forandring og vækst. Enhver bruger skal ved hjælp af motivation
og støtte selv finde vejen til stoffrihed og et bedre liv. „Respekten for det
enkelte menneske er grundlæggende – selv når alt andet er bevist‟.
Projektet lægger vægt på en værdig behandling af den enkelte og tager
udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Kernepunktet er, at man ønsker at hjælpe brugerne til at finde en mening med tilværelsen eller opdage
den mening, der allerede er.
På værestedet „ De Frie Fugle‟ har man en brugerforening, hvor deltagerne
kan komme med forslag og input til projektet. Det meste foregår dog ved
den daglige samtale, fremgår det af det afsluttende interview med Michael
Hansen og Frank Wolff Hinrichs. Af Regnbuen – De frie Fugles hjemme52

side fremgår værestedets husregler. Overholdes de ikke, kan der udløses
karantæne eller udelukkelse fra værestederne
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektleder gennem de
sidste to et halvt år, Michael Hansen, og socialrådgiver og økonomiansvarlig på projektet, Frank Wolff Hinrichs, den 24. juni 2010.
Målgruppe: Målgruppen er tidligere misbrugere, som benytter værestedet
„De Frie Fugle‟. Et værested betyder: „mere sammenhæng i den enkeltes
hverdag. Endvidere bygger værestedet bro mellem forskellige aktører og
instanser i samfundet og det enkelte menneske‟.
Dokumentation: www.regnbuen-defriefugle.dk
Metode: Projektet skal ses i sammenhæng med den metode, som generelt
gælder for værestedet. Det drejer sig bl.a. om empowerment og de små
skridts metode. I selve projektansøgningen er der ikke specifikt nævnt noget om, hvilken metode man vil bruge. På hjemmesiden fremgår, at „Værestedet er det væksthus, hvorfra man – i sit eget individuelle tempo og ud fra
sine individuelle, personlige kompetencer – kan få hjælp til at forbedre sin
livssituation via „de små skridts metode‟. Derfor tilstræbes det, at projektet
ud fra en vurdering af brugernes ressourcer indeholder aktiviteter, der kan
give indhold i den enkeltes hverdag, medvirke til at fastholde og udvikle
sociale og andre færdigheder, give nye perspektiver på livet eller kan bidrage til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Dokumentation: www.regnbuen-defriefugle.dk
Varighed, intensitet og struktur: Projektets udgangspunkt har været at få
så mange som muligt med i så lang tid som muligt. Samtidig har den enkelte projektleder også været opmærksom på at motivere til passende tilbud til
den enkelte bruger. Af slutevalueringen fremgår, hvilke perioder forskellige aktiviteter er blevet tilbudt. Af „Velkommen til vores hjemmeside‟
fremgår også følgende: Nyhedsbrev – efterår 2009 (her står, at der er motion 3 gange om ugen, saunagus, svømning samt morgenmad på De Frie
Fugle). Nyhedsbrev for De frie Fugle 2008, hvor det fremgår, at der har
været afholdt forskellige aktiviteter såsom dans, gymnastik, petanque, deltagelse i Sindsro-cuppen med X-games i Odense. Af et andet nyhedsbrev
(dog udateret) fremgår, at mandag/onsdag/fredag kl. 11.00 har der været
motion og svømning i Slotssøbadet. Fredag kl. 13.00 er der fælles spisning.
Der nævnes også andre aktiviteter i dokumentet.
Dokumentation: Pilotinterview med Hanne Dam. Det afsluttende interview med Michael Hansen og Frank Wolff Hinrichs den 24. juni 2010.
Evalueringsrapporten „Evaluering af Sundhedsprojektet på værestedet De
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Frie Fugle, Fra deform til i form‟ i perioden fra den 1. juni 2007 til 31. maj
2008. Materiale fra hjemmesiden regnbuen-defriefugle.dk: Velkommen til
vores hjemmeside: Nyhedsbrev efterår 2009, Nyhedsbrev for de Frie Fugle
2008 samt et andet nyhedsbrev (udateret).
Individuel planlægning og koordinering: Projektlederne har forsøgt at
finde et passende tilbud til den enkelte. Hanne Dam fortæller også i pilotinterviewet givet til CRF, at hun fører den enkelte deltagers fremskridt til
protokols i logbogen.
Dokumentation: Der er vedlagt dokumentation på interviews med to brugere, som har deltaget i forløbet. Dokumentationen findes i „Evaluering af
Sundhedsprojektet på Værestedet De Frie Fugle, Fra deform til i form‟. Pilotinterview med projektleder Hanne Dam. Det afsluttende interview med
projektleder gennem de sidste to et halvt år, Michael Hansen, og socialrådgiver og økonomiansvarlig på projektet, Frank Wolff Hinrichs, den 24. juni
2010.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Grundet godkendelse som en idræts- og aktivitetsforening inden for folkeoplysningsloven
er værestedet blevet givet adgang til at låne svømmehal, gymnastiksal m.m.
gennem Kolding Kommune. Derudover har værestedet lånt træningslokaler
af bokseklubben og kegleklubben i Kolding. Man har også haft etableret
specielle træningshold for værestedets brugere af Slotssøbadet. Der har
desuden været et samarbejde med Regnbuen, som er værestedet for de aktive misbrugere i Kolding. Formålet med dette samarbejde har været, at de
stoffrie brugere skulle blive rollemodeller for de aktive brugere.
I de kvalitative interviews, som er vedlagt, fremgår på spørgsmålet om,
hvilken betydning projektet har haft for værestedet, at interviewperson P
giver følgende svar:
„Det har haft stor betydning for sammenholdet. Vi tager ansvar for hinanden. Hvis man ikke kommer, bliver man kontaktet af de andre. Ved nogle af aktiviteterne er vi sammen to og to, hvilket betyder at man svigter en
anden, når man ikke møder op. Det har været medvirkende til, at jeg tager
ansvar. Det er også en ny måde at være sammen på. Jeg glæder mig, hver
gang vi skal af sted‟.
Dokumentation: Dokument „Evaluering af Sundhedsprojektet på værestedet De Frie Fugle, „Fra deform til i form‟ i perioden fra den 1. juni 2007 –
31. maj 2008.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektbeskrivelsen fremgår, at succeskriteriet er, at brugerne i projektet tager initiativ til viderefø54

relse, efter projektet er afsluttet. Et andet succeskriterium er, at brugerne
har fået blik for det hele menneske og kan videregive dette menneskesyn til
deres børn.
Af det afsluttende interview fremgår, at der har været sat penge af til
evaluering, men ikke i den sidste del af projektperioden. Der er ej heller
blevet ansøgt om penge til at lave en evt. slutevaluering.
I dokumentet „Evaluering af sundhedsprojektet på værestedet De Frie
Fugle, „Fra deform til i form‟ i perioden fra den 1. juni 2007 til den 31. maj
2008 er der foretaget evaluering på følgende:
Deltagerinformation (køn, alder, stoffri periode)
Programaktiviteter
Forløb (interview med to brugere)
Milepæle
Samarbejdsflader
Udviklingspunkter
Man vurderer, at motionen har givet brugerne en bedre fysik. Det, de i starten syntes var hårdt og anstrengende, er i dag blevet en tilfredsstillelse og
glæde. Brugerne har fået mere energi og lyst til udfordringer. Brugerne har
generelt fået en større kropsbevidsthed og er blevet bedre til at mærke egne
følelser og behov. De har prøvet egne grænser af og mærket deres stærke
og svage sider. Man konkluderer også, at brugernes selvværd er blevet større. De har fået en forståelse af, at kosten har indflydelse på deres fysiske og
psykiske tilstand. Der er blevet opbygget et fællesskab på værestedet, hvor
brugerne har det sjovt og hyggeligt sammen. De sociale kompetencer er
således blevet udviklet, og der er blevet draget omsorg for hinanden. Børn
og voksne har spejlet sig i hinanden og fundet nye måder at være sammen
på. I det hele taget har projektet givet deltagerne mere selvtillid, som igen
har givet mod og overskud til at prøve nye udfordringer, vurderes det.
Syv mænd, ni kvinder og deres syv børn har deltaget i projektet. De syv
børn har deltaget i forskellige aktiviteter sammen med forældrene. Heraf
var 12 deltagere over 30 år, fire deltagere var under 30 år, og børnene var
mellem 8 og 14 år. Otte af deltagerne har været stoffri i over fem år, og otte
deltagere har været stoffri under fem år. 12 brugere har ikke deltaget i projektet (heraf er tre brugere psykisk syge), og 9 brugere har deltaget en enkelt gang, men har efterfølgende takket nej til projektet, fordi de syntes, det
var for grænseoverskridende.
I den afsluttende „Evaluering af Sundhedsprojektet på Værestedet de
Frie Fugle, „Fra deform til i form‟ er der vedlagt to interviews med brugere
af projektet. På samtlige af de parametre, som spørgeguiden sætter fokus
på, er der tale om en meget positiv evaluering af projektet. Til sidst spørges
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der i interviewet til, om der er nogle af aktiviteterne, der skal være mere
fokus på, ændres eller ophøre? Hertil svarer begge, at der skal mere fokus
på kosten – fx vejledning i, hvordan man spiser sundt og billigt på kontanthjælp.
Jf. mail fra Frank Wolff Hinrichs dateret den 21. juni 2010 var tilbagemeldingen fra Hanne Dam, at der ikke var krav om statusrapporter til dette
projekt. Der var afsat midler til den evaluering, der er udarbejdet „Evaluering af Sundhedsprojektet på Værestedet De Frie Fugle, Fra deform til i
form‟ i perioden fra den 1. juni 2007 til den 31. maj 2008, som også er
sendt frem til CRF. Derudover har der kun været lavet årsregnskaber og
breve til ministeriet om forskydning af projektperioden.
Dokumentation: Dokumentet „Evaluering af Sundhedsprojektet på Værestedet De Frie Fugle, Fra deform til i form‟ i perioden fra den 1. juni 2007
til den 31. maj 2008 udarbejdet af Britta Juul. Materiale fra hjemmesiden
regnbuen-defriefugle.dk: „Velkommen til vores hjemmeside‟. Nyhedsbrev
– efterår 2009. Nyhedsbrev for De frie Fugle 2008. Og et andet nyhedsbrev
(udateret). Derudover er følgende også dokumentation: Hjemmesiden
regnbuen-defriefugle.dk /historie værestedstanker /husregler. Pilotinterview
med projektleder Hanne Dam. Det afsluttende interview med projektleder
gennem de sidste to et halvt år, Michael Hansen, og socialrådgiver og økonomiansvarlig på projektet, Frank Wolff Hinrichs, den 24. juni 2010.
Gennemsigtighed: Der er tale om en pæn gennemsigtighed i første del af
projektet. En ekstern evaluator har evalueret projektet i perioden 1.juli
2007 til 31.maj 2008. Man skriver i den fremsendte evalueringsrapport, at
man vil evaluere indsatserne i en efterfølgende rapport. Imidlertid kender
CRF ikke til yderligere dokumentation, og det undrer, at der hverken er lavet årlige statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet eller yderligere
intern evaluering.
SAMLET VURDERING: ‘Fra deform til i form‟ er et projekt, som tager
udgangspunkt i såvel den første projektleders egne misbrugserfaringer som
almindelig sund fornuft i forhold til sund kost og motion. På værestedet har
man med projektet sat fokus på en sundere livsstil, forskellige aktiviteter og
sport, som kunne forbedre den enkeltes kondition og sundhed samt samtidig forbedre det sociale sammenhold på værestedet „De frie Fugle‟. De erfaringer, som man har haft med effekten af projektet i perioden 1. juni 2007
til den 31. maj 2008, er, at man er lykkedes på de første tre mål i projektansøgningen:
1) Gruppens almene sundhedstilstand er blevet højnet.
2) Man har forbedret livsvilkårene.
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3) Man har med projektet været med til at skabe og understøtte et socialt
tilhørsforhold for gruppen. Med hensyn til det fjerde mål: at mindske gruppens asociale adfærd samt at mindske muligheden for tilbagefald, er der
ikke eksplicit blevet målt/vurderet på tilbagefald.
Projektet har nået gode resultater. Det dokumenteres, hvor mange der har
deltaget, og man får et godt indblik i, hvilke aktiviteter såvel passive som
aktive, der er blevet tilbudt målgruppen. Endelig fremgår det også, hvordan
man har implementeret en sundere livsstil på værestedet. Sammenfattende
har projektet været med til at forbedre brugernes fysiske og psykiske tilstand. Gennem de forskellige tiltag er der blevet opbygget et fællesskab på
værestedet, og de sociale kompetencer er blevet udviklet. Selvom de to
vedlagte interviews med to brugere i projektet ikke kan siges at være repræsentative for de i alt 16 voksne, som har deltaget i perioden 1. juni 2007
til den 31. maj 2008, har man med den fremlagte kvalitative dokumentation
alligevel været opmærksom på, at lade deltagernes stemmer komme til orde.
En mangel er det imidlertid, at projektet ikke er blevet evalueret i perioden 1. juni 2008 frem til sommer 2010. I det afsluttende interview givet til
CRF fremgår, at forklaringen er, at der ikke var sat midler af til det i projektet. Derfor fremstår dokumentationen som usammenhængende for hele
perioden. En mere stringent objektiv måde at måle deltagernes fremskridt
på (fx konditionstal og/eller BMI) ville have højnet kvaliteten af dokumentationen.
I henhold til den sidste del af projektperioden kan CRF kun støtte sig til
det afsluttende interview med projektleder Michael Hansen og socialrådgiver og økonomiansvarlig Frank Wolff Hinrichs, hvor det fremgår, at man
vurderer, at det er gået „særdeles godt‟. I dag handler det primært om motion, konditionstræning og svømning. Kvinderne er blevet motiverede for at
deltage i sportsaktiviteterne, men man har fortsat vanskeligheder med at
motivere dobbeltdiagnosticerede og depressionsramte, fremgår det af samme interview.
Det er et i økonomisk henseende en ganske beskeden bevillingsramme,
som „Fra deform til i form‟ har opereret indenfor. Ikke desto mindre har der
været ildsjæle ansat, som har fået ting til at ske, og rammens begrænsninger
til trods har der været mange forskelligartede tilbud til brugerne.
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A2. Evaluering af projekt ‘Forbedring af sundhedstilstanden
for brugere af værestedet Vista Balboa – ved aktiv indsats på
området’, Odense
FORMÅL: Formålet med projektet er at opkvalificere indsatsen for brugere i Vista Balboa i forhold til den generelle sundhedstilstand med særligt
fokus på kost og motion. Formålet er tillige en holdningsbearbejdning af
brugere og personale i forhold til sundhed.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 405.000,- kr. i perioden 1.
juni 2006 til 1. januar 2010.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en lokal erfaringsbaseret forandringsmodel, men med
en god gennemsigtighed i dokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Man lagde ud med en todelt struktur, hvor der først
var et oplæg og dernæst en aktivitet, som relaterede til motionsdelen. Det
viste sig imidlertid, at oplægsdelen ikke rigtig fængede. Folk faldt fra, når
man sammen ville til motion efterfølgende. Derfor valgte man at mødes til
motion, og selve kostdelen blev flyttet fra Værestedet i Klaregade til i stedet at være i Vista Balboa i Absalonsgade i Odense. De deltagende blev
også spurgt, hvilke motionsformer de kunne tænke sig. I begyndelsen havde man en bred palet, som så til sidst blev indsnævret. Hensigten var at
hjælpe brugerne på vej, hvorpå de så selv skulle kunne klare det. Det viste
sig også i løbet af projektet, at havde man sin egen kontaktperson, som deltager i gruppen, så var det lettere at få folk ind i projektet. Det var altså den
personlige kontakt og dermed de mere tryghedsskabende aspekter, som fik
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folk til at møde op i sidste ende. Oprindeligt var det hensigten at tilknytte
en praktiserende læge til projektet. Men efter at have kontaktet syv læger,
som alle sagde, at de ikke havde tid, opgav man at finde en.
Sammenfattende er der på baggrund af brugernes tilbagemeldinger blevet ændret på projektstrukturen, og der er kommet større fokus på motionsdelen i løbet af projektet.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Kongstanken med Vista Balboa er at være koordinerende i forhold til at ordne så meget som muligt i den psykisk syges liv.
Klienterne bor i egen bolig, og Vista Balboa fungerer som et værested.
Ved projektets start var man klar over, at mange brugere af Vista Balboa
fik en kost, der bestod af „fast food‟, og fik ingen eller meget lidt motion.
Projektet tog derfor fat på at se på holdningen til, hvad der laves og serveres af mad i værestedet. Det har været intentionen at inddrage såvel brugere
som medarbejdere i processen omkring, hvilken slags mad der skal være i
værestedet til gavn for brugerne. Personalegruppen skulle opkvalificeres,
således at motivationsfremmende teorier ville blive en referenceramme,
som tænkningen foregik i. Endvidere indgik holdningen til motion og dens
betydning for sundhedstilstanden. Det er konstateret, at 40 % af brugerne i
Vista Balboa har somatiske lidelser.
Dokumentation: Kursusbrochure: „Livsstilsændring i forhold til KOST
OG MOTION‟ i Vista Balboa. Det afsluttende interview med leder af Vista
Balboa Erik Holm, socialrådgiver Lilli Andersen og social- og sundhedsassistent Lene Thillemann den 11. februar 2010. Statusrapport til Indenrigsog Socialministeriet 2007 og projektansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet.
Etik og værdier: Et grundprincip i værestedet er, at brugerne skal kunne
slappe af, når de er der, altså et værested, hvor omsorg, afslapning og kost
er højt prioriteret (Malmgren CASA 2005: 31). Det er imidlertid ikke tilladt
at indtage alkohol eller stoffer eller have en stærkt forulempende adfærd
over for andre (ibid: 32). Man kan få karantæne, men ellers er det som regel, om nødvendigt, en samtale hos chefen. Der er ikke meget formel brugerinddragelse i Vista Balboa, fordi brugerne ikke har meget overskud til at
sidde i et brugerråd, hvor der skal „metatænkes‟, som det påpeges i det af59

sluttende interview. I Vista Balboa har man de 45 tungeste med dobbeltdiagnoser i kommunen, og bare det at få folk til at møde ind er i sig selv en
udfordring. Ofte bliver brugerne hentet og bragt. Ud af de ca. 45 brugere er
det 15, som sidder derhjemme, uddybes det endvidere i det afsluttende interview.
For nærværende projekt gælder, at på trods af, at nogle af brugerne har
været lidt halvskæve, så er de nogle gange taget med og har dyrket motion.
Vista Balboas approach er ikke at komme med repressalier eller forbud,
men i langt højere grad at give tilbud.
Dokumentation: Rapport Aktiviteter i Vista Balboa – et statusnotat fra
Odense Kommunes integrerede indsats for sindslidende med misbrug
(2005) af Marianne Malmgren, CASA. Det afsluttende interview med leder af Vista Balboa Erik Holm, socialrådgiver Lilli Andersen og social- og
sundhedsassistent Lene Thillemann den 11. februar 2010.
Målgruppe: Målgruppen for nærværende projekt er brugere – alvorligt
sindslidende med svært misbrug – i værestedet Vista Balboa. De fleste af
brugerne er i behandling, og det, der volder dem flest problemer, er i virkeligheden mest misbrugsdelen, fortæller leder Erik Holm i det afsluttende
interview. Der er på Vista Balboa fire - fem stykker, som ikke kan behandles, og de kan så heller ikke komme med i nogen grupper. Det har vist sig,
at det (relativt set i forhold til brugere i Vista Balboa) mest er de unge og
Vista Balboas kvindelige brugere, som har været interesseret i at deltage i
projektet. Endvidere er det også de bedre fungerende, som har det overskud, der skal til. Med andre ord, de, der har størst succes med at komme i
gruppen, er også dem, der har størst succes med at styre sit misbrug. Det
nævnes i den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet for 2008,
at der har været en fremmødeprocent på 45 %.
Dokumentation: Det afsluttende interview med leder af Vista Balboa Erik
Holm, socialrådgiver Lilli Andersen og social- og sundhedsassistent Lene
Thillemann den 11. februar 2010. Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007.
Metode: I det afsluttende interview fortælles, at der i metoden ligger en
totrinsraket: 1) at få diætister igennem selve Vista Balboa, som kan opkvalificere og undervise både brugere og personale, og 2) der er nogle brugere,
som er meget tykke, og der er nogle meget tynde, hvorfor man er begyndt
at lave madplaner. Der laves nu mad hver dag til middag, hvilket man ikke
gjorde i begyndelsen af projektet. Der laves også smoothies hver dag, som
er blevet en succes.
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Der har været oprettet kursusgrupper, hvor der fokuseres på sundhedsproblematikker, og hvor man samtidigt udfører en aktivitet. Det kan være
sund mad eller at udføre en eller anden form for aktivitet i eller uden for
huset/tilbuddet. Alle brugere har kontaktpersoner. Kontaktpersonerne er
væsentlige i forhold til at motivere brugerne til at deltage i projektet.
Harm reduction og den systemiske tilgang ligger til grund for stedet Vista Balboa. Personalet deltager i kurser i den systemiske tilgang. Overordnet for sidstnævnte tilgang gælder, at man hele tiden forholder sig nysgerrigt og bliver ved med at udforske og undersøge feltet i stedet for en fordømmende og restriktiv tilgang. Alle medarbejdere er uddannet i motivationsskabende samtaler, og i løbet af projektet har der været eksterne undervisere, som har undervist i emnet på Vista Balboa. Det fortælles endvidere i det afsluttende interview, at Vista Balboa er et sted, hvor Care management og Case management er slået sammen.
Dokumentation: Det afsluttende interview med leder af Vista Balboa Erik
Holm, socialrådgiver Lilli Andersen og social- og sundhedsassistent Lene
Thillemann den 11. februar 2010. Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet for årene 2007, 2008 og 2009.
Varighed, intensitet og struktur: I løbet af den første projektperiode har
der været afholdt to kursusforløb med hvert et hold, som mødtes en gang
hver uge. Hvert hold har haft 12 lektioner af ca. 2½ times varighed. Der har
været fem deltagere på hvert af holdene. I statusrapporten fra 2008 fremgår,
at denne model er blevet bevaret. For at fremme motivationen er der blevet
afprøvet mange forskellige motionsformer, herunder ridning, fisketure og
boccia. Der har også været afholdt sportsstævner med deltagelse af Vista
Balboas brugere, fremgår det af status for 2009. I 2009 har syv borgere deltaget i en gruppe, der har haft fokus på motion. Dette har været en succes
og med stort fremmøde. Fire har efterfølgende købt månedskort til motionscenter.
Dokumentation: E-mail fremsendt til Center for Rusmiddelforskning. Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007, 2008 og 2009.
Individuel planlægning og koordinering: Projektet er ikke et behandlingsforløb, og der er – jf. projektets formål – ej heller tale om individuel
planlægning og koordinering. Imidlertid fastsættes de konkrete mål sammen med den enkelte bruger. Her måles der på, hvorvidt brugeren oplever
en forbedring af sin egen sundhedstilstand. Målgruppens komplekse problemstilling gør også, at der, som nævnt, er tilknyttet kontaktpersoner til
hver enkelt bruger, og her er der tale om en intensiv individuel planlægning
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og koordinering. I den forstand kan nærværende projekt selvsagt ikke ses
løsrevet fra Vista Balboas overordnede arbejde.
Dokumentation: Faglig koordinator og tovholder Kathja Thrane Brandts
dokumentation (opsamling/status) udarbejdet til andre ansatte på projektet
eller kommende ansatte („Kost og motionsgruppe‟). Der dokumenteres
sundhedstjek på fire stabile brugere i projektet. Sundhedstjekkene måler på
fedtprocent, vægt, kondital m.m.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Der samarbejdes
bredt med praktiserende læger, sygeplejersker i hjemmeplejen m.fl. Det
fremgår af dokumentationen, at der har været to medarbejdere til at varetage gruppeforløbet; dette for at sikre et højt fagligt indhold. Der har også
været tilknyttet en psykolog eller konsulent, som instruerer personalet i at
håndtere gruppebehandlingsarbejdet. Der har tillige kørt et supervisionsforløb på at starte en gruppe op og på evaluering af forløbet.
Man har forgæves forsøgt at få en praktiserende lægekonsulent til behandling af somatiske lidelser i de situationer, hvor brugeren ikke får denne
ydelse pga. manglende kontakt til egen læge. Vista Balboa har i forvejen en
lægekonsulent tilknyttet, men det er en psykiater, som ikke gerne foretager
somatiske undersøgelser. Løsningen er derfor blevet, at projektet får foretaget blodprøvescreeninger på Odense Universitetshospital.
Projektet har haft en del medarbejdere tilknyttet, eftersom der har været
en del personaleudskiftning i løbet af projektets levetid. Forklaringen herpå
kendes ikke.
Dokumentation: Det afsluttende interview med leder af Vista Balboa Erik
Holm, socialrådgiver Lilli Andersen og social- og sundhedsassistent Lene
Thillemann den 11. februar 2010. Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007. E-mail fra faglig koordinator og tovholder på projektet, Kathja Thrane Brandt, dateret 15. december 2010.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Det fremgår af projektformuleringen, at succeskriteriet er:
1) at den enkelte bruger oplever en bedring af egen sundhedstilstand
2) der forventes et frafald og fravær af brugeren i grupperne, men målet
er et fremmøde af ca. tre brugere pr. gang. Succeskriteriet er min. to
deltagere pr. gang.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at
ad 1) projektet har medført sundhedsmæssige forbedringer for deltagerne i
projektet. Det er dog sådan, konkluderes det, at forbedringerne har været
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størst for de deltagere, der har deltaget alle gange, og de deltagere, der har
deltaget i begge hold. Generelt opleves en bedre psykisk og fysisk sundhedstilstand for disse deltagere.
Ad 2) der har været foretaget registrering af deltagernes fremmøde i løbet af begge forløb. Fire brugere har et stabilt fremmøde og kommer minimum en gang om ugen. De øvrige er kendetegnet ved ustabile fremmøder.
Der er lavet sundhedstjek med måling af vægt, lungefunktion samt forskellige blodprøver. Disse sundhedstjek er blevet foretaget ved holdenes
start og igen ved holdenes afslutning. Det er Dansk Firmasport, som har
foretaget disse målinger. Der er lavet sundhedstjek fire gange årligt (før og
efter hvert gruppeforløb). Der er lavet flere sundhedstjek end dem, der er
fremsendt som dokumentation til Center for Rusmiddelforskning. Der er
imidlertid kun lavet oversigt over dem, der er lavet flere sundhedstjek på,
hvor der kan laves sammenligninger på, om der er forandringer. Mange af
dem har kun fået et tjek, og så er de stoppet i gruppen. Det fremgår også af
den fremsendte dokumentation, at der ikke er sket noget signifikant med
denne gruppe, og der er et meget sporadisk fremmøde til sundhedstjek
trods ihærdig indsats for at hente brugerne. Der er blevet undervist i livsstilssygdomme, og projektet har fået konsulentbistand af flere læger.
I løbet af projektet har man udviklet en standard i forbindelse med kost
og motion. Der måles her på brugerens audit, om man lever op til standarden, som bl.a. indebærer at motivere for et årligt sundhedstjek hos egen læge. Formålet med standarden er, at kontaktpersonen tænker sundhed ind i
brugerens tilknytning til Vista Balboa, og det er således kontaktpersonen,
der har ansvaret for, at brugeren informeres og søges motiveret for at få et
årligt sundhedstjek hos egen læge. Dette tiltag handler både om forebyggelse af livsstilssygdomme, men også om at brugerne bliver mere opmærksomme på deres helbredstilstand/symptomer og dermed tager mere ansvar
for deres fysiske helbred.
Personalet er blevet opkvalificeret via undervisning. Ved evaluering
med personalet oplever de selv, at der er sket stor forandring. Ændringerne
ses ved, at der nu laves et sundt måltid varm mad hver dag, samt at der er
lavet meget om på, hvad der sælges i værestedet. For nogle af dem, der
kommer i Vista Balboa, gælder, at de får 80 % af deres kost i Vista Balboa,
fortæller leder Erik Holm.
I begyndelsen af projektet syntes brugerne, at maden var for „kaninfoderagtig‟. Holdningerne til maden er nu blevet meget mere positive, ifølge
mundtlig evaluering (jf. mail fra Kathja Thrane Brandt 15. december 2010).
Dokumentation: Det afsluttende interview med leder af Vista Balboa Erik
Holm, socialrådgiver Lilli Andersen og social- og sundhedsassistent Lene
Thillemann den 11. februar 2010. E-mail fra Kathja Thrane Brandt med
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oplysninger om dokumentation til projektet „Forbedring af Sundhedstilstanden‟ dateret 15.12. 2009. Der er vedlagt fremmødeskema til de enkelte
grupper forår/efterår 2007 og forår/ efterår 2008. Der er endvidere vedlagt
forklarende bilag til brugerne vedr. sundhedstjekket. Endelig er der vedlagt
dokumentation på den standard, som er blevet udarbejdet i løbet af projektet samt mail af den 22. januar 2010 med uddybende kommentarer fra faglig koordinator og tovholder på projektet, Kathja Thrane Brandt.
Af generel dokumentation er der vedlagt rapport 1) Vista Balboa – et
statusnotat fra Odense Kommunes integrerede indsats for sindslidende med
misbrug, udarbejdet af CASA, april 2005 v/Marianne Malmgren samt rapport 2) Vista Balboa. Integreret indsats for mennesker med sindslidelser og
misbrug – Et kommunalt kvalitetsudviklingsprojekt, udarbejdet af Enheden
for Klinisk Alkoholforskning, Odense Universitetshospital 2005 v/Bent
Nielsen.
Gennemsigtighed: Der er god gennemsigtighed i projektet. Man forholder
projektets resultater til de mål, der var opstillet i projektansøgningen. Den
kvantitative dokumentation er imidlertid mere udbygget end den kvalitative. Det nævnes også i dokumentationen, at det har været vanskeligt at få
målgruppen til at aflevere de udleverede spørgeskemaer.
SAMLET VURDERING: Der har ikke været en teori, som er blevet lagt
ned over projektet. Projektet lagde ud med at spørge, hvordan kan vi få forbedret Vista Balboas brugeres kost og motionsvaner?
Med projektet har man fået udviklet en standard, som er med til at systematisere og kvalitetssikre Vista Balboas arbejde. Formålet med standarden er at sikre, at brugerne får tilbudt et årligt sundhedstjek, men også at få
brugerne til at få fokus på sundhed og motion i det hele taget.
Personalet er blevet opkvalificeret, således at motivationsfremmende
teorier er blevet en referenceramme, som tænkningen foregår i. Ligeledes
indgår holdningen til motion og dens betydning for sundhedstilstanden
samt en holdning til, hvad der serveres af mad i værestedet. Effekten af dette har været et langt større fokus på kostdelen, og der serveres nu sund næringsrig kost hver dag i værestedet.
Det fremgår af den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet (2009), at der vil blive afsat medarbejderressourcer til tre gange
ugentligt at følge brugerne i motionscenter. Der vil fremover være mulighed for at give den enkelte bruger træning i madlavningsfærdigheder i værestedets køkken. Der er planlagt tiltag med henblik på at sikre et fortsat
fokus på sund kost i værestedet, herunder er det planlagt, at en diætist skal
undervise personale og brugere i sund kost.
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Sammenfattende et projekt, som med en særdeles tung gruppe kan vise gode resultater for de brugere, som mødte op regelmæssigt og vedvarende.
For de pågældende brugere er der tale om markante ændringer i forhold til
vægttab og bedre kondition. I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at det især er to - tre af deltagerne, der har oplevet
store og målbare fysiske forbedringer og parallelt hermed også psykiske
forbedringer. Nok er det kvantitativt ikke mange, der har haft et regelmæssigt fremmøde til motionsdelen og dermed opnået forbedringer fysisk og
psykisk, men det er, som nævnt, væsentligt at huske på, at det er en af de
absolut tungeste grupper, som har været projektets målgruppe.
Sidst, men ikke mindst, skal også fremhæves, at projektets målsætninger
er lykkedes, og i dag er projektets ideer og erfaringer blevet implementeret
i Vista Balboas fremtidige arbejde.
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A3. Evaluering af projekt ‘Kvalificering af væresteder’,
København
FORMÅL: Formålet med projektet er at forbedre sundhedstilstanden og
livskvaliteten for en række værestedsbrugere. Målet er en signifikant forbedring af sundhedstilstanden hos brugerne målt med SF 36 (forkortelsen
dækker ”Short form 36: health survey questionnaire”. Målet er også en signifikant tilnærmelse af den samlede population til normalværdien for BMI.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt 1. juni 2006 og afsluttet 31.10. 2009. Projektet er støttet med i alt 1.821.000 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et
erfaringsbaseret
projekt med en
relativ ringe grad
af gennemsigtighed i dokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Det fremgår af projektansøgningen, at mere end
37 % af de københavnske stofmisbrugere er mere end 45 år gamle (opgjort
juli 2004). Heraf er flere end 20 % over 50 år. Gruppen af ældre stofmisbrugere har mange og komplicerede helbredsmæssige problemer. De er
præget af et langt liv med brug af stoffer, kriminalitet, dårlige bo- og levebetingelser. Deres kost er som regel af meget ringe kvalitet. På værestederne har Københavns Kommune kontakt til en stor gruppe af disse brugere,
og det er disse brugere, som er målgruppen for projekt „Kvalificering af
væresteder‟.
Britt E. Overbye, uddannet pædagog og smørrebrødsjomfru, blev ansat
pr. 15. august 2007 på projekt „Kvalificering af væresteder‟ og har været
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med, frem til projektet blev afsluttet. Før Britt E. Overbyes ansættelse havde der været to andre medarbejdere.
Det fremgår af statusrapport 2008, at man har oplevet, at den konkrete
målgruppe er blevet større i løbet af projektet (fra 60 brugere til 81 på det
pågældende tidspunkt). Den væsentligste årsag til udvidelsen er, at antallet
af pladser på Dagscentret Stæren er blevet udvidet, og samtidig er flere
brugere blevet opmærksomme på projektets tilbud om god mad.
Af den afsluttende statusrapport, udarbejdet af Britt E. Overbye ultimo
2009, fremgår, at man i projektet har sammensat en varieret menuplan hver
uge sammen med brugerne. Kostprojektet har igennem arbejdet med spisesituationen givet personalet mulighed for at arbejde med at forbedre brugernes sociale kompetencer.
Der er blevet serveret morgenmad i tidsrummet fra kl. 9.00 – 12.00. Her
er der blevet dækket bord til ca. 15 brugere. Den varme mad serveres kl.
12.30. Her dækkes der bord til ca. 25 brugere. Der er blevet serveret morgenmad fem gange om ugen og serveret middagsmad tre gange om ugen.
Man har haft fokus på, at der altid dækkes pænt bord, at måltiderne altid
serveres på faste tidspunkter, at spisesituationen bruges til løbende vejledning omkring kost og vigtigheden af en varieret kost. Der har været tilbud
om træning med maskiner, billard og bordtennis i motionsrummet. Der har
også været etableret en månedlig vejning af brugerne, som dog har været
frivillig.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Med projektet ønsker man at kvalificere værestedet
Stærens aktuelle forplejning. Man ønsker at etablere et fast tilbud til alle
brugere om to retter mad om dagen. Jf. projektansøgningen ønsker man, at
brugerne kommer så regelmæssigt som muligt, hvilket de faste måltider
kan være med til at fremme. En sådan stabilitet og regelmæssighed forventes at have en god indvirkning på den generelle sundhedstilstand og på brugernes livskvalitet. Dagcentrets medarbejdere, hermed menes primært den
ansatte i kostprojektet, har søgt opkvalificering, råd, vejledning og inspiration hos bl.a. Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse samt sundhed.dk,
folkesundhed.dk og fødevarestyrelsen.dk. Derudover fremgår af statusrapport 2008 til Indenrigs- og Socialministeriet, at man har hentet inspiration
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fra litteratur i form af bl.a. „Sundhed og hygiejne i daginstitutioner‟ samt
„God mad – let at lave‟.
Dokumentation: Projektansøgning. Statusrapport indsendt til Indenrigsog Socialministeriet 2008.
Etik og værdier: Værestedet Stæren hviler på værdierne omsorg og respekt. Frivillighed er også en væsentlig værdi for værestedet.
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektmedarbejder Britt
E. Overbye den 10. juni 2010.
Målgruppe: Man skal visiteres for at kunne komme på værestedet Stæren.
Stæren er et dagtilbud for ca. 70 ældre stofmisbrugere i alderen 32-65 år
med svære sundhedsmæssige og sociale tilpasningsproblemer, som visiteres gennem Rådgivningscenter København distrikt Nord. Brugerne er i
længerevarende substitutionsbehandling. På værestedet er der også udlevering af metadon. Mange af brugerne er kaotiske, ustrukturerede, lider af
neuroser/angst og har svært ved at overskue livet. Målgruppen for dette
projekt er således værestedets brugere. Det er især de „gamle gamle‟ misbrugere, hvilket vil sige over 50 år, som kommer på værestedet. I alt har
der været 75 mænd og ca. 25 kvinder, som har deltaget i projektet.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Britt E. Overbye den 10.
juni 2010. Statusrapport 2008 til Indenrigs- og Socialministeriet. Afsluttende statusrapport 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet.
Metode: Man ønsker med projektet – under hensyntagen til brugernes ressourcer – at involvere brugerne i udvælgelsen, indkøb og tilberedning af
maden. Brugere, der involveres i madlavningen, skal på det nødvendige
hygiejnekursus. I processen ønsker man også at inddrage sundhedspædagogisk formidling vedr. ernæring og hygiejne i det omfang, det ikke går ud
over brugernes tilfredshed og engagement, som der står skrevet i projektansøgningen.
Metoden nævnes også i det afsluttende interview at være „oplysning‟.
Mange af brugerne er socialt handicappede, og derfor er metoden også gået
ud på at opøve de sociale kompetencer. Relationsopbygning har også stået
centralt, fortæller Britt E. Overbye.
Dokumentation: Det afsluttende interview givet til Center for Rusmiddelforskning med Britt E. Overbye, den 10. juni 2010. Projektansøgning til
Indenrigs- og Socialministeriet.
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Varighed, intensitet og struktur: Der er blevet serveret morgenmad i tidsrummet fra kl. 9.00 – 12.00. Her er der blevet dækket bord til ca. 15 brugere. Den varme mad er blevet serveret kl. 12.30, og her er der blevet dækket
bord til ca. 25 brugere. I den afsluttende statusrapport 2009 fremgår, at der
er blevet serveret morgenmad fem gange om ugen og middagsmad tre gange om ugen.
Dokumentation: Statusrapport 2008 og Statusrapport 2009.
Individuel planlægning og koordinering: Man har et motionsrum på værestedet, men det fortælles i det afsluttende interview, at gruppens fysiske
tilstand er så dårlig, at brugerne stort set ikke kan sidde på en motionscykel.
Derfor begyndte man i stedet at gå ture i området. Af statusrapport 2008
fremgår, at det har vist sig, at enkelte brugere kan have behov for individuelle kostplaner, og dette behov vil projektet i videst mulig omfang forsøge
at opfylde.
Dokumentation: Statusrapport 2008. Det afsluttende interview med Britt
E. Overbye den 10. juni 2010
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: I projektansøgningen står, at projektmedarbejderen refererer til værestedets daglige leder.
Projektmedarbejder og daglig leder konfererer med brugerne gennem brugerråd. Projektmedarbejder og daglig leder mødes kvartalsvist med leder af
den ansvarlige behandlingsenhed. Center for Rusmiddelforskning ved ikke,
om projektmedarbejder og daglig leder har mødtes kvartalsvist med leder
af den ansvarlige behandlingsenhed, men det har været hensigten.
Dokumentation: Projektansøgning.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Man skriver i projektansøgningen under punktet effektvurdering/evaluering, at procesmålet er:
- at over 50 % af brugerne jævnligt gør brug af tilbuddet.
- at over 20 % af brugerne involveres i madlavningen.
- at maden har en ordentlig næringsværdi.
Dette vil man dokumentere ved fremmødestatistik til måltider og logbog
over involverede „kokke‟.
Resultatmålene er:
 at over 30 % af værestedets brugere ved en før/løbende/efter måling
opnår signifikante forbedringer i oplevet sundhed, målt med SF 36.
 at over 50 % af værestedets brugere, som falder uden for BMI‟s
normalværdier, opnår signifikante vægtforbedringer, målt med vægt.
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I statusrapport fremsendt til Indenrigs- og Socialministeriet (2008)fremgår,
at projektet har nået følgende milepæle:
1. Ansættelse af medarbejder
2. Etablering af spiseordning, som består af daglig morgenmad, varm mad
tre dage om ugen og kolde retter de øvrige dage.
3. Etablering af en ordning, der sikrer, at brugerne får eventuelle rester med
hjem. Det fremgår af samme, at projektet dagligt servicerer brugerne af
dagscentret med sund og varieret kost. Det er også lykkedes at få brugerne
til at deltage aktivt i tilrettelæggelsen af madplanerne, hvilket sker på brugermøder. Det er i nogen grad lykkedes at inddrage brugere i forhold til
indkøb og tilberedning af maden.
Det fremgår, at brugernes brug af tilbuddet om mad samt deres deltagelse i forberedelserne er blevet registreret i en logbog. Det dokumenteres, at
andelen af dagscentrets brugere har ligget mellem 65-79 %, og set i forhold
til det første projektår er der tale om en stigning i antallet af brugere, der
benytter tilbuddet i 2008.
Der er også blevet målt på antal forskellige brugere, der har deltaget i
forberedelserne samt den procentvise andel af de indskrevne. I andet projektår ligger det mellem 11 og 17 %. Det vurderes, at der er tale om en lille
stigning i antallet af brugere, der deltager i forberedelserne til madlavningen i forhold til første projektår.
Antallet af brugere, der er aktive i forbindelse med den egentlige madlavning, er dog mindre end forventet, hvilket primært skyldes, at brugernes
deltagelse indebærer risiko for smitte. Det har også været vanskeligt at motivere til af/oprydning og indkøb.
Projektet har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, jf. statusrapport 2008. Resultaterne af denne er, at størstedelen oplever, at de får god
mad i projektet, og at maden opleves som bedre end den mad, de ellers får.
Derudover har de fleste af brugerne en oplevelse af, at maden, der serveres,
har en positiv effekt på deres sundhed. I en parallel rapport, som formodes
at være de data, som statusrapport 2008, der er udarbejdet af den tidligere
forstander, bygger på, er der gengivet brugerudsagn fra undersøgelsen til
besvarelse af spørgsmålet „Hvor mange brugere oplever, at der er sket en
forandring i deres situation‟? Her gengives følgende eksempler: „Jeg spiser
kun, når jeg er på Stæren, hvis jeg ikke fik mad her, var jeg død‟, „Hvor er
det strengt, I holder lukket på en maddag, så får jeg ingen mad i 3 dage‟.
Af statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2008) påpeges, at
projektets medarbejdere ikke har foretaget målinger med udgangspunkt i
SF36. Det forklares med, at skalaen i SF36 er tænkt i forhold til måling af
den sundhedsmæssige tilstand hos en normal befolkning. Havde man brugt
SF36 i forhold til projektets målgruppe, må det forventes, at de udsving,
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der måtte være i brugernes helbredsmæssige tilstand, ikke vil kunne måles
på skalaen. Man har derfor vurderet, at SF36 ikke er et relevant måleredskab for gruppen. Man har i stedet iværksat en brugerundersøgelse for at
kortlægge brugernes oplevelser af projektets betydning.
Af samme fremgår, at man iværksatte målinger af brugernes BMI med
henblik på at kunne dokumentere brugernes vægtforbedringer. Men brugergruppens fremmøde har vist sig at være for ustabil til, at det har været
muligt at indsamle data, der kan dokumentere udviklingen i brugergruppens tilstand. Målingernes anvendelighed er desuden ringe som følge af, at
en stor del af brugerne har mange hospitalsindlæggelser og hyppigt og
voldsomt sidemisbrug, der gør, at målinger af ændringer i brugernes BMI
er behæftet med stor usikkerhed.
Af den afsluttende status 2009 dokumenteres, at det gennemsnitlige
fremmøde på baggrund af et deltagerantal på 60 til morgenmad fra januar
2009 til september 2009 har svinget mellem 29 % til 39 %. Udregningen er
lavet på baggrund af en daglig afkrydsning. Dette er højere tal, end man
havde forventet.
Det gennemsnitlige fremmøde til middagsmad er på baggrund af 60 indskrevne brugere gået fra 38 % til at ligge på 63 % i september 2009.
Dette overstiger langt de mål og forventninger, man havde, fremgår det.
Allerede af statusrapporten 2008 til Indenrigs- og Socialministeriet havde
man også med stor tilfredshed konstateret, på baggrund af de to projektårs
foregående tal, at fremmødet ved spisningen var steget markant, og at så
mange forskellige brugere var involveret.
Tabellen for gennemsnitligt fremmøde til forberedelse af mad (på baggrund af 60 indskrevne brugere) fra januar 2009 viser, at man begyndte på
12 %, hvorpå der kun var 5 % fra februar frem til september. Det fremgår,
at antallet af brugere, der har deltaget aktivt i forberedelse af madlavning,
er mindre end forventet. Man vurderer selv i den afsluttende evaluering, at
det skyldes krav om hygiejnebevis fra fødevarekontrollen, samt at brugergruppen har større smitterisici end forventet. Brugerne har heller ikke været
så motiverede for at deltage. Det fremgår også, at det har været en stor opgave at motivere brugerne til at tage del i borddækningen samt oprydningen
bagefter. Dette vurderes dog at være blevet fast rutine og fungerer tilfredsstillende. Endelig er der vedlagt et skema, som er et samlet antal + gennemsnit af brugere, der har spist i 2009 fordelt på 60 forskellige brugere. Her
begyndte man med 43 personer, og i september måned 2009 var der tale
om 74 personer.
Man vurderer selv, at projektets gennemførelse har medført, at der er
opstået en madkultur på dagcenter Stæren, der udmønter sig i et positivt og
socialt samspil brugerne imellem i og omkring måltiderne. Man vurderer
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også, at brugerne har fået udvidet deres netværk samt fået en større forståelse for hinanden. Der har været et mere regelmæssigt fremmøde pga. projektet, og brugerne kommer på andre dage end deres medicinudleveringsdag. Dette har også givet medarbejderne mulighed for at være mere opmærksomme på brugernes generelle tilstand fysisk som psykisk. Derudover
har man med projektet haft mulighed for at give brugerne en større indsigt i
– og fornemmelse for – vigtigheden af regelmæssig varieret kost og motion.
Et af projektets mål, nemlig at få inddraget brugerne aktivt i indkøb og
madlavning, har man haft mindre held med, da kun et fåtal af brugerne har
haft lyst og overskud til at deltage. Vejning af brugerne en gang om måneden har ikke været et brugbart måleinstrument, idet vægten for en bruger
kan svinge 10 kilo til den ene og den anden side på en måned.
Dokumentation: Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2008.
Dokument „Kvalificering af væresteder‟ (statusrapport oktober 2008, udarbejdet af projektmedarbejder Britt E. Overbye). Den afsluttende statusrapport 2009 udarbejdet af Britt E. Overbye. Det afsluttende interview med
projektmedarbejder Britt E. Overbye den 10. juni 2010.
Gennemsigtighed: Der er tale om en pæn gennemsigtighed i dette projekt.
Projektet har gjort mest ud af den kvantitative dokumentation sammenlignet med den kvalitative, om end der refereres til en brugerundersøgelse i
statusmaterialet fra 2008. Oprindeligt havde man tænkt at gøre mere ud af
de kvantitative målinger, end man rent faktisk kom til. Det ville have styrket gennemsigtigheden i resultaterne, hvis man havde gennemført dem,
som man oprindeligt havde tænkt.
SAMLET VURDERING: Der er tale om et projekt, som har et meget
konkret udgangspunkt; Ved at forbedre måltidernes kvalitet og hyppighed
vil man kunne fremme regelmæssigheden i fremmødet blandt værestedet
Stærens brugere. En sådan regelmæssighed vil kunne have en gavnlig indflydelse på brugernes sundhedstilstand og livskvalitet.
Projektet har opnået gode resultater i henhold til at etablere en madkultur på værestedet og dermed skabt en forbedret sundhedstilstand for brugergruppen. I og med projektet har været med til at fremme et mere regelmæssigt fremmøde, har det også virket befordrende for brugernes sociale
liv. Gennem logbog og daglige optegnelser af fremmøde til måltiderne kan
man dokumentere, at interessen og deltagelse i projektet generelt har ligget
meget højt (og i projektets samlede løbetid været stigende), hvilket er et
meget positivt resultat. I den sammenhæng er det værd at huske på, at det
er en meget tung gruppe, som projektet henvender sig til. Gennem bruger72

undersøgelsen fra 2008 fremgår også, at brugerne har været tilfredse med
indsatsen. Dokumentationen ville dog have været forbedret, hvis man havde foretaget målinger af sundhedstilstanden hos brugerne målt med SF36
og i relation til normalværdien for BMI. I løbet af projektet har man vurderet, at SF 36 ikke er et relevant måleredskab for målgruppen. Med hensyn
til måling af BMI fremgår det, at brugergruppens fremmøde anses for at
have været for ustabilt til, at man kunne indsamle valide data. Det kan undre, at man i første omgang ønskede at bruge disse måleinstrumenter, når
man kendte målgruppen på forhånd, – en målgruppe som netop ikke udgøres af en såkaldt normal befolkning.
I projektet har man haft et ønske om, hvis evaluering, resultater og brugernes tilfredshed tilsiger det, at forvaltningen vil indstille til politikerne, at
projektet videreføres på kommunens væresteder for stofmisbrugere. Efter
projektperioden er tilbuddet lukket ned i den daværende institution, men
CRF er bekendt med, at metoderne og de faglige kompetencer er blevet
implementeret i kommunens nye herointilbud. Brugerne i tilbuddet nyder
således godt af erfaringerne fra projektet „Kvalificering af væresteder‟.
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A4. Evaluering af projekt ‘Sport på tværs’, Midtgården, Esbjerg Kommune
FORMÅL: Formålet med projektet er, at
1) etablere netværk på tværs af behandlingsforløb (mellem forskellige
aktører i misbrugsbehandling og eksmisbrugertilbuddene).
2) forhindre tilbagefald til stofmisbrug bl.a. ved at opstille rammer for
nye og sunde netværk.
3) oprette mentorordning, som systematisk skal skabe netværksrelationer mellem klienter på Midtgården og stoffrie eksmisbrugere i Esbjerg.
4) motivere til behandling, bl.a. ved at eksmisbrugere eller misbrugere i
behandling skal virke som motiverende faktor for de stadigt aktive
misbrugere.
5) skabe interesse for sport og motion og sund kost, bl.a. ved at der
skabes oplevelser og sundhed gennem sport og sund kost.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt den 1. juni 2006 og er
blevet forlænget frem til 31.12.2009. Jf. den oprindelige projektansøgning
til Indenrigs- og Socialministeriet er projektet blevet støttet med i alt
1.775.400 kr. Af det afsluttende interview givet til Center for Rusmiddelforskning med centerleder Peter Wulff Jørgensen og socialrådgiver og projektkoordinator Poul Rasmussen fremgår, at med deres ansættelse primo
2008 formuleres et nyt projekt, hvor også økonomidelen revideres. Ifølge
den vedlagte reviderede projektbeskrivelse, som er det projekt, som CRF´s
evaluering forholder sig til, er den økonomiske ramme ændret til at udgøre
583.000 kr. for perioden 1. juni 2008 til 31. maj 2009. Center for Rusmiddelforskning kender ikke det eksakte beløb, som Indenrigs- og Socialministeriet har bevilget til projektet i dets samlede løbetid.
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GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med ringe grad af gennemsigtighed i dokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Projektet er et samarbejde mellem X-house og
Midtgården. X-house er en forening for tidligere misbrugere, der har til
formål at drive et værested for eksmisbrugere i Esbjerg. Midtgården er et
privat døgnbehandlingstilbud til mennesker i misbrug, beliggende tæt på
Esbjerg. Baggrunden for søsættelse af projektet er, at Midtgården ofte oplever, at deres beboere er utrygge ved udslusning til det almindelige dagligliv efter endt behandling. Med henblik på at forblive stoffri er det vigtigt, at
der etableres et nyt netværk og tænkes tanker om reetablering som stoffri
væk fra det miljø, som man tidligere har begået sig i. I projektet lægger
man vægt på, at der ikke allerede er tilstrækkelig hjælp at hente i forhold til
netværksrelationer, fritidsliv samt i forhold til den frygt, der kommer i forbindelse med at skulle klare at leve alene uden stofferne. Derfor har man
vurderet, at der er brug for tiltag, der kan understøtte en netværksdannelse,
som allerede bør påbegyndes, mens misbrugerne er i behandling. I og med
de problematikker, som Midtgårdens brugere møder efter endt behandling,
alle er velkendte for X-houses brugere, anses brugere af X-house at være
gode vejledere for Midtgårdens beboere.
Med projektet ønsker man således at samarbejde om aktiviteter, der skal
understøtte netværksdannelse. Aktiviteterne er forskellige: sportsoplevelser, motion, fællesspisning og madlavning samt naturoplevelser. Gennem
disse aktiviteter lærer man at indgå i et netværk med andre, og man træner
ligeledes sine evner til fremover at være aktiv i sin fritid.
Før projektet „Sport på tværs‟ blev iværksat, havde man imidlertid allerede et træningsprogram på Midtgården, hvor beboerne trænede tre gange
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ugentligt. Sigtet med „Sport på tværs‟ var dels at få nogle ekstra tilbud, og
dels at have muligheden for at gøre en ekstra indsats i forhold til at få gjort
beboere og andre mere motiverede for at deltage. Man lavede samværsskabende ture, hvor brugerne blev introduceret for forskellige sportsgrene/aktiviteter. Dernæst vurderede man på, hvad der havde brugernes interesse,
hvorpå indsatsen blev målrettet imod det. Interessen for at danne et fodboldhold viste sig hurtigt. Projektet har også stimuleret til konditionstræning og styrketræning, og hver tirsdag aften har der været svømning i Esbjerg, som er blevet afsluttet med en middag på X-house. Sideløbende med
sportsudfoldelserne har projektet også haft fokus på kost, hvor man har forsøgt at få brugerne til at spise sundere og mere varieret. Slutteligt skal også
nævnes, at man har arbejdet med en mentorordning, hvor mentorer har
hjulpet misbrugere, der er flyttet til Esbjerg, efter behandlingen på Midtgården var færdig.
I det afsluttende interview givet til Center for Rusmiddelforskning den
3. juni 2010 med centerleder Peter Wulff Jørgensen og projektkoordinator
Poul Rasmussen fortælles, at projektet „Sport på tværs‟ blev revideret i
2008. Nyt personale ansat pr. 1. januar 2008 vurderede, at den oprindelige
projektbeskrivelse ikke kunne leve op til sine egne forventninger. Den tidligere ansvarlige for projektet, som i interviewet fortælles at have en baggrund i militæret, efterlader imidlertid ikke nogen form for dokumentation
for perioden 1.6. 2006 frem til 1.1. 2008, idet den computer, som indeholder evt. dokumentation, fulgte med den pågældende medarbejder. Der er
ikke kontakt mellem den tidligere ansvarlige for projektet og de nye medarbejdere. Peter Wulff Jørgensen og Poul Rasmussen overtager projektet
januar 2008 og kører det således frem til dets afslutning. Det er primært
Poul Rasmussen, som står for det daglige arbejde i kraft af stillingen som
projektkoordinator.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Projektet „Sport på tværs‟ skal ses som en integreret del af Midtgården. Derfor skal projektet også ses i sammenhæng med
den behandlingstilgang, som Midtgården anvender. Midtgården bruger
CENAPS-modellen, som den er udviklet af Terence T. Gorski. Denne er
baseret på en bio-psyko-social model, som påpeger, at misbrug resulterer i
ændringer af personligheden og medfører sociale og arbejdsmæssige pro76

blemer. CENAPS-modellen kombineres med andre behandlingsteorier som
kognitiv terapi og NLP terapi. Imidlertid er projektet „Sport på tværs‟ ikke i
udgangspunktet et teoretisk forankret projekt, men mere baseret på erfaringer om, at misbrugere (som alle andre) nyder godt af sunde kost- og motionsvaner. I det afsluttende interview givet til CRF nævnes Henrik Rindoms
undersøgelse af, at netop frigivelse af endorfiner ved sportsaktiviteter kan
have en positiv indflydelse på misbrugeres behandling, men derudover
nævnes ikke andre. Projektet vil kort sagt afprøve, om man kan få bedre
behandlingsresultater, hvis der er et større fokus på motion, kost og netværk.
Dokumentation: Materiale om Midtgården fremsendt som dokumentation
til Center for Rusmiddelforskning. Heri vedlagt dokumentation for Dagsprogram for Midtgården (ugeskema for, hvordan dagene på Midtgården
som oftest forløber). Sport /motion er programsat tre dage i ugen. Det afsluttende interview med Peter Wulff Jørgensen og Poul Rasmussen den 3.
juni 2010. Den reviderede projektbeskrivelse udarbejdet primo 2008.
Etik og værdier: Midtgårdens værdier er funderet på et bredt humanistisk
grundlag. Midtgårdens mål er at udvise respekt for det enkelte menneske
og at give den enkelte beboer et værdigt ophold. Man har en anerkendende
tilgang, hvilket uddybes med, „at behandlingen altid tager udgangspunkt i
„hvor den anden‟ er, og anerkender den enkelte for netop at være der!‟.
Dokumentation: Materiale om Midtgården, hvor stedets værdigrundlag
beskrives i et særskilt bilag.
Målgruppe: Den primære målgruppe for projektet er misbrugere i behandling på Midtgården. Den sekundære målgruppe er brugere af værestedet Xhouse. Den tredje målgruppe er institutioner, som har med misbrugere at
gøre. Der har også været brugere fra Sønderjylland, Midtjylland og Sjælland, men de fleste kommer imidlertid fra Esbjerg. I det afsluttende interview fortælles desuden, at der primært har deltaget mænd i alderen 18-60
år. Majoriteten har været mellem 20-30 år. Man kender ikke det nøjagtige
antal for, hvor mange der har deltaget i hele processen, men skønner, at der
har deltaget ca. 200 personer i alt.
Dokumentation: Det afsluttende interview med centerleder på Midtgården
Peter Wulff Jørgensen og socialrådgiver og projektkoordinator Poul Rasmussen den 3. juni 2010. Revideret projektbeskrivelse udarbejdet af Peter
Wulff Jørgensen og Poul Rasmussen.
Metode: Projektet er et samarbejde mellem X-house i Esbjerg, som er et
sted for stoffri eksmisbrugere og Midtgården. En forudsætning for at få
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gjort folk interesserede i projektet, og i øvrigt også en uadskillelig del af Xhouses tilgang, er, at man har en høj grad af brugerinddragelse. Derfor har
det primært handlet om, at X-house og Midtgården skulle tilpasse sig brugernes ønsker. Metoden var således at introducere og motivere brugerne til
sport, hygge og samvær. Motivationsarbejdet fyldte meget. Udover motivationsarbejdet har der været tale om psykoedukation (med fokus på sund
mad og træning).
Dokumentation: Det afsluttende interview med centerleder Peter Wulff
Jørgensen og projektkoordinator Poul Rasmussen den 3. juni 2010.
Varighed, intensitet og struktur: Jf. ugeplanen for Midtgården har der
været mulighed for at deltage i sport tre eftermiddage om ugen. Der har
også været etableret et samarbejde mellem X-house og Midtgården, hvor
der hver tirsdag har været fælles svømning og derefter fællesspisning på Xhouse. En af ugedagene har der været psykoedukation på programmet
Dokumentation: Generel information om Midtgården. Det afsluttende interview med Peter Wulff Jørgensen og Poul Rasmussen den 3. juni 2010.
Individuel planlægning og koordinering: Projektet har taget udgangspunkt i brugernes ønsker, og her har det vist sig, at fodbold og badminton
har været mest efterspurgt. Fagpersonalet har været opmærksomme på at
tage individuelle hensyn i relation til, hvilke følgevirkninger den enkelte
kunne have oparbejdet i løbet af sit misbrug. Mht. kostdelen har man også
her taget individuelle hensyn, idet nogle er meget overvægtige og andre det
modsatte.
Dokumentation: Det afsluttende interview med centerleder Peter Wulff
Jørgensen og projektkoordinator Poul Rasmussen den 3. juni 2010.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Døgnbehandlingsstedet Midtgården har i løbet af projektet samarbejdet med SAM (Sønderjyllands Amts Misbrugscenter, Forbehandlingen, Toftlund), Misbrugsrådgivningen i Tønder, Dagcenter for misbrug i Esbjerg og selvfølgelig Xhouse i Esbjerg. På baggrund af samarbejdet med X-house har Midtgårdens
beboere fået kendskab til eller kontakt med et netværk af eksmisbrugere i
Esbjerg.
Dokumentation: Bilag „Afslutning på sportsprojektet „Sport på tværs‟.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I Midtgårdens egen overordnede vurdering af projektets resultater fremhæves, at projektet har været
godt for eksmisbrugsmiljøet i Esbjerg både på grund af forøget fokus på
sport, aktiviteter og motion, og fordi der er skabt et netværk gennem spor78

ten, som rækker ud over det „normale‟ eksmisbrugermiljø. I forhold til
Midtgårdens brugere har projektet været med til at motivere til at deltage
mere i frivillig sport og motion. Netværker på tværs af behandlingen er
kommet op at stå, og der er i dag et godt samarbejde mellem de i projektet
involverede parter. Man vurderer imidlertid, at mentorordningen ikke har
fungeret tilfredsstillende, og den forventes derfor også at ophøre efter projektets udløb. Motivation til behandling har været oplevet som stigende i
løbet af projektet, men, som det også påpeges i selvevalueringen, vides ikke, om det har at gøre med sportsprojektet, idet forbehandlingen i kommunerne jo også arbejder målrettet på afklaring af motivationsdelen.
I projektbeskrivelsen fremgår, at man vil måle på, „om indholdet af aktiviteterne hænger sammen med misbrugernes behov, samt om de føler
stærkere relationer gennem deltagelse‟. Det fremgår endvidere: "Dette måles på, hvor mange der deltager i projektet samt ved kvalitative interviews
om deltagelse i projektet‟. Vedrørende dette punkt fremgår af dokumentet
„Sport på tværs‟ at for at motivere, tog man initiativ til at lave en del ture
sammen, hvor man blev introduceret til forskellige sportsgrene og aktiviteter. Det fremgår, at interessen har bredt sig ud i eksmisbrugermiljøet, og
beboere, der er færdige med behandling på Midtgården, spiller stadig foldbold både med eksmisbrugere samt på ordinære vilkår i klubber.
Man vil fra Midtgårdens side vurdere på, om det er nemmere at komme
igennem en afgiftning, hvis man deltager aktivt i sport og motion under
afgiftning, end hvis man ikke er i afgiftning. Til dette punkt fremgår, at der
er gennemført observationsstudier samt kvalitative interviews. CRF kender
imidlertid ikke til, hvor mange interviews og med hvem og/eller hvordan
og hvornår observationerne blev gennemført. Der er ikke vedlagt eksempler på en skriftliggørelse af disse interviews og observationer. I relation til
dette punkt fremgår, at det anslås at være 70 - 80 brugere, som det drejer
sig om her. Man skriver, at det opleves, som om abstinenserne er blevet
mindre hos de beboere, der trænede i sammenligning med dem, der ikke
gjorde. Effekten vurderes at være „klart overbevisende ved konditionstræning, og mindre synlig ved styrketræning‟. Dernæst følger der beskrivelse
af en 30-årig kvinde i afgiftning, som var meget fysisk aktiv. Kvinden oplevede i nogen grad „craving‟, men de fysiske abstinenser var næsten ikke
til stede. Det fremgår, at med samtaler med beboere, der træner, og dem,
der ikke gør, kan man se, at deres „craving‟ formindskes og selvmedlidenheden det samme, når beboerne har været fysisk aktive.
Derudover står også opført, at der „måles på deltagernes fysiske fremgang, som vurderes i forhold til den gruppe, der ikke deltager, samt gennem
træningstests. Midtgårdens personale vil lave denne evaluering for Midtgårdens klienter, og projektkoordinatoren vil lave den for alle andre. Vedr.
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dette mål fremgår, at man for det første har kunnet observere, at brugerne
kommer hurtigere over abstinenserne, og der er en tendens til, at de er mere
„parate‟ i terapeutiske sammenhænge. For det andet har man kunnet se, at
evt. overvægt er blevet et mindre problem. Der står følgende: „Vi har ingen
faktiske tal på denne fremgang, men vores kok – og resten af personalegruppen i øvrigt – har tydeligt kunnet se en forskel‟. Det fremgår også, at
man har forsøgt at måle i forhold til dem, der ikke deltog, men der var så
stor succes med at få beboerne til at deltage, at meget få ikke har deltaget.
Der står endvidere følgende i dokumentet: „De omtalte træningstest blev
ikke gennemført, da vi tog udgangspunkt i brugernes ønsker om motion, og
derfor blev der trænet på forskellige områder. Dvs. at vi ikke så os i stand
til at måle, da der blev dyrket sport og motion på mange forskellige måder‟.
Der står også: „Målingen på X-house er lavet ud fra samtale med projektkoordinatoren, hvor det fremgår, at han har sporet en fremgang, men mest
på grund af den tilbagevendende tirsdagssvømning‟. Samtidig står opført,
at „Der kan dog intet måles eller vurderes, da der ikke har været opsyn eller
tests af nogen art under svømning eller andre sportslige aktiviteter lavet af
X-house‟.
I Midtgårdens egen vurdering står følgende: „Da Midtgården indeholder
andre behandlingstiltag end selve projektet, og da vi ikke har kunnet måle i
forhold til andre behandlingssteder uden sportsprojekt, så har vi ikke noget
faktisk grundlag at udtale os på‟. Projektet har aldrig selv stillet i udsigt, at
der skulle laves sammenligninger med andre behandlingssteder, men derimod internt, forstået på den måde, at stedets medarbejdere ville sammenligne, om der var en effekt før og efter, man intensiverede det fysiske udfoldelsesniveau og forbedrede sin kost.
Endelig fremgår det også af projektbeskrivelsen, at projektkoordinator
vil undersøge, om mentorfunktionen har den effekt, at misbrugerne, der
forlader behandlingen, har opnået det, der er ønsket med mentorordningen.
Denne måling skal gennemføres med stikprøver blandt klienter ca. et år
efter behandling. Vedr. mentorordningen fremgår, at så længe projektet var
i gang, var der et stort engagement. Man vurderer selv i bilaget „Afslutning
på sportsprojektet „Sport på tværs‟, at ordningen har hjulpet mange misbrugere, der er flyttet til Esbjerg efter behandlingen. I dokumentet refereres til
projektkoordinatoren, som siger følgende: „Vi har hjulpet med at få skaffet
møbler til folks lejligheder, vi har hjulpet mentees, så de er kommet med i
eksmisbrugernetværket ved fx at få vagter i X-house. Det vigtigste er dog,
at vi har haft viden, så mentees har kunnet få kurser (fx CENAPS), som i
flere tilfælde har ført til arbejde‟. Dette dokumenteres dog ikke yderligere.
Det står også opført, at det har været en svær opgave at finde og fastholde
mentorer og mentees. Nogle af de aktiviteter, der har været brugt som „lok80

kemad‟, og som har været brugt til at skabe mentornetværket, har været
fisketure, bowling, fællesspisning og koncerter. Uden disse aktiviteter vurderes det som vanskeligt at få folk til at deltage i projektet. Det fremgår
endvidere, at det ikke er en ubetinget succes, da Midtgårdens brugere i vidt
omfang ser mentorerne som „købte venner‟, og mentorerne har ikke altid
haft den fornødne tid til deres mentees.
Vedr. målet at etablere netværk på tværs af behandlingsforløb vurderer
man selv, at man „gennem forskellige sportsaktiviteter, udflugter, mentorordning og sportsmotiverende ture har opnået at skabe bånd mellem misbrugere forskellige steder i deres behandlingsproces. Det loves, at eksempler på dette vil ligge som bilag, hvor nogle af de forskellige aktiviteter er
beskrevet. Disse bilag er imidlertid ikke blevet fremsendt til CRF.
Vedr. målet om at forhindre tilbagefald til stofmisbrug fremgår, at „vores observationer viser ikke, at sportsprojektet har forhindret tilbagefald til
stofmisbrug, men at der er set en forøget gennemførelse af afgiftninger‟.
Vedr. motivationsdelen, så betegnes den som en succes. På baggrund af
ture har stadig flere aktive misbrugere søgt behandling og fået mere gejst,
som der står. Der fremgår også, at i eksmisbrugerkredse har der været opmærksomhed omkring aktiviteterne i projektet, og flere fra eksmisbrugerkredse er begyndt at gå mere ind i det frivillige arbejde med at hjælpe misbrugerne, der er i behandling.
Vedr. at skabe interesse for sport og motion og sund kost, så har det været meget vanskeligt at få kostdelen prioriteret som mål. Der var „simpelthen ikke den nødvendige interesse for at „inddrage‟ kostens betydning for
et fysisk velvære‟. Man har derfor erkendt, at man havde for høje forventninger til, at kost, aktiviteter og fysisk udfoldelse kunne ses som „et samlet
hele‟ af brugergruppen.
Dokumentation: Den reviderede projektbeskrivelse „Sport på tværs‟. Bilaget „Afslutning på sportsprojektet „Sport på tværs‟.
Gennemsigtighed: I forhold til de mål, som projektet selv satte op i forbindelse med projektansøgningen, er der tale om en ringe grad af gennemsigtighed i dokumentationen. Midtgårdens egen vurdering af projektets resultater underbygges ikke med systematisk og transparent dokumentation.
SAMLET VURDERING: Projektet tager udgangspunkt i praksis og er
overvejende erfaringsbaseret. Projektet har haft en uheldig start, som varede ca. halvdelen af projektets levetid. Vi ved ikke, hvad der er foregået i de
halvandet år, da den ansvarlige for projektet forsvandt sporløst med den
computer, som kunne have haft dokumentation for projektet. Ydermere
bemærker CRF, at der ikke er lavet statusrapporter til Indenrigs- og Soci81

alministeriet – hverken de årlige eller de afsluttende. CRF stiller sig undrende.
Efter reformuleringen af projektet har man imidlertid været mere opmærksom på, om de tiltag, man satte i søen, havde nogen effekt. Det fremgår af det bilag, som er vedlagt til CRF: „Afslutning på sportsprojektet
„Sport på tværs‟. I dette dokument forholder man det reviderede projekts
målsætninger til, hvad man så rent faktisk har nået. Imidlertid er der ikke
vedlagt dokumentation, som viser, hvordan man helt konkret har målt effekten af indsatsen løbende, efter man overtog projektet. Man skriver, at
noget af den endelige afrapportering i bilaget „Afslutning på sportsprojektet
„Sport på tværs‟ bygger på kvalitative interviews og observationer. Her
ville det have været ønskeligt med informationer om, hvor mange interviews, eksempler på udskrevne interviews samt en beskrivelse af, hvordan
observationerne foregik. Helt overordnet mangler der en systematisk optegnelse af, hvem der deltog, hvor længe og med hvilket resultat. Man kunne måske have rådført sig med stedets tilknyttede læge, som kunne have
målt de fysiske forbedringer for den enkelte i løbet af projektet. Selvom
man deltager i forskellige sportsgrene findes der jo enkle generelle måder
til at måle effekten af indsatsen. Faktisk skriver man selv i den reviderede
projektansøgning, at man vil måle effekten på forskellige måder, men det
lader til ikke at være blevet effektueret. Der er enkelte begrundelser og forklaringer på hvorfor, men CRF finder dem ikke overbevisende. En mere
detaljeret aktivitetskalender for hele projektperioden ville også være at ønske, idet det ville have været med til at styrke overblikket over projektets
indhold og udvikling.
Det fremgår af det vedlagte dokument „Afslutning på sportsprojektet
„Sport på tværs‟, at Midtgården fortsat vil bevare tilbuddet om svømning
for egne og X-house-brugere hver tirsdag med fællesspisning efterfølgende.
Midtgården vil også fortsat have sport som en del af dagsprogrammet. Der
vil også fremover blive arrangeret aktiviteter mellem forbehandling (SAM),
efterbehandling (Dagcenter for misbrug), andre samarbejdspartnere og
Midtgården. CRF anerkender, at kernemedarbejderen på projektet og centerlederen vurderer, at projektet har givet bedre forudsætninger for at motivere til og iværksætte forskellige aktiviteter, som kan have virket befordrende for at fremme en sund sjæl i et sundt legeme. Imidlertid savnes der
dokumentation, som faktisk viser, at projektet har haft en effekt i forhold til
de mål, som blev opstillet i den reviderede projektansøgning. CRF efterlyser data, som kunne underbygge observationerne og erfaringer i løbet af
projektet. Med andre ord, hvordan dokumenteres, at man har fået bedre behandlingsresultater, hvis der er et større fokus på motion, kost og netværk?
En tidsplan over projektets væsentligste initiativer og aktiviteter ville også
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have givet et bedre overblik over projektets proces. Fx kunne man have
nedfældet, hvilke aktiviteter, hvilke datoer og hvor mange deltagere. I det
hele taget kunne deltagerlister med registrering af fremmøde have givet et
bedre overblik.
Afslutningsvist skal dog nævnes, at man med projektet har fået de økonomiske forudsætninger for at sætte mere fokus på især sportsudfoldelserne
og netværksdannelse på tværs. Det er selvfølgelig positivt, at man selv vurderer, at interessen for sport er blevet øget både på Midtgården og i eksmisbrugermiljøet som helhed, og at netværksdannelse også er blevet styrket.
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A5. Evaluering af projekt ‘Sana – tilbud om kost og motion’,
Vejle
FORMÅL: Formålet med projektet er, at projektdeltagerne tager større
ansvar for eget liv og helbred, således at deres livskvalitet højnes, og deres
tilværelse forbedres mærkbart. Et andet hovedmål er at forbedre de tidligere misbrugeres vej til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. Projektets mål er
som følger:
- at deltagerne får en „sund sjæl i et sundt legeme‟ og sætter pris på
dette.
- større livsglæde og livskvalitet hos hver deltager.
- større overskud, mentalt og fysisk.
- et mere aktivt socialt liv.
- at deltagerne kan tage vare på sig selv og andre.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 1.816.400 kr. i perioden 1.
juni 2006 til 31. maj 2009. Projektet er imidlertid blevet forlænget og ophørte 31. december 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med rigtig god gennemsigtighed i effektdokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Af den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og
Socialministeriet fremgår, at de centrale aktiviteter i forløbet har været, at
brugerne hver morgen tilbydes morgenmad. Til frokost laves der et varmt
og ernæringsrigtigt måltid, som brugerne kan købe billigt. Måltiderne tilbe-

84

redes sammen med brugerne, som hermed i praksis lærer, hvordan sund
kost tilberedes.
Der har været et varieret udbud af forskellige motionsformer. Der nævnes
cykling på almindelig cykel samt tandem, yoga, løb, gåture, skak, dart, mave- og rygtræning med fysioterapeut, gymnastik på stor bold, hockey, fodbold, fitness, svømning, afspænding, Tai chi, badminton, bowling, golf og
styrketræning. Derudover har der været tilbudt velværebehandlinger som
massage, kranio-sakral terapi, zoneterapi, fodpleje, ansigtsbehandlinger og
wellness (romersk).
Der har været afholdt kursus for brugerne inden for mindfulness, førstehjælp, hygiejnekursus samt holdlederkursus.
I løbet af projektet har man deltaget i flere idrætsstævner. Fx deltog man
i et i Fredericia (hvor tre brugere deltog) og et i København (hvor ni brugere deltog). I forbindelse med idrætsstævner deltog fire brugere aktivt, og
flere var med som passive deltagere ved Julestævnet i Århus. Ved X-games
i Odense deltog otte brugere aktivt, men der var 12 brugere med i alt, hvoraf nogle stod for den smoothiebar, som Himmelblå havde med. Ved stævnet i Randers deltog i alt seks brugere, og to brugere var med som passive
deltagere. 16 brugere har deltaget i UL (Udsatte Legene). Der blev trænet
op til stævnerne, men især efterfølgende har der været større interesse for at
træne (især fitness, svømning, badminton og bueskydning).
Nogle brugere har ønsket at holde åbent om aftenen, hvor brugerne har
mulighed for selv at lave mad, en mulighed som ofte har været benyttet.
Inden da støttes brugerne i at lave madplaner og indkøbslister.
Ydermere er brugerne blevet inddraget og fået træning i rengøring og
indkøb på Himmelblå. Flere brugere har benyttet sig af tilbuddet om rygestopkurser. Der har været afholdt foredrag med Lene Hansson omkring
sund kost og Chris MacDonald omkring motion. Der har også været arrangeret ture ud af huset, fx et foredrag om sukkers betydning for adfærden.
Nok blev en idrætsforening stiftet, men efterfølgende gik den i opløsning.
Begrundelsen herfor er den, at brugerne som stiftede idrætsforeningen fik
arbejde og valgte derfor at prioritere deres energi andre steder. Der var på
daværende tidspunkt ikke andre brugere, som ønskede at tage over.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
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Forandringsmodellen: Himmelblå er Vejle Kommunes værested for tidligere stofmisbrugere og hører ind under Voksenservice, Social- og psykiatriafdelingen, Vejle Misbrugscenter. Til daglig har der i løbet af projektperioden været mellem 15-20 besøgende, men værestedet har kontakt med
over 150 tidligere misbrugere. Det er værestedets erfaring, at mange tidligere misbrugeres helbredstilstand er ringe som følge af ofte mange års misbrug. De fleste spiser for fed og usund mad, ryger for meget og får for lidt
luft og motion. Det konkluderes, at baggrunden for den usunde levevis er –
udover misbruget – tilsyneladende også en manglende viden og indsigt i,
hvad sund levevis og hygiejne egentlig vil sige.
Projektet ønsker at forbedre sundhedstilstanden gennem sund kost og
motion. Det vil ske ved, at man lærer deltagerne om madlavning og idræt.
Det har været et mantra at inddrage værestedets brugere aktivt i processen.
Deltagerne skal selv opmuntres til at tage initiativ og til at vælge aktiviteter
blandt flere mulige. Der har været fysiske aktiviteter, både mere bløde former (fx skak, bowling, dart og backgammon) og de mere krævende idrætsformer (som løb, fodbold, håndbold mm). Endelig har der været tilbud om
aktiviteter, der kan siges at udvide bevidstheden om kroppen, fx zoneterapi,
massage, fysioterapi m.m.
Dokumentation: Der er vedhæftet dokumentation for det skema, som er
blevet benyttet til den personlige sundhedsprofil. Den ene del måler på forskellige parametre deltagerens egen opfattelse af udbytte (ens fysiske og
psykiske velbefindende). Den anden omhandler faktuelle forhold som måling af BMI, fedtprocent samt motionsvaner og kostvaner. Endvidere er
vedlagt et bilag, som omhandler forenings-/klubvedtægter under Idrætsorganisationen Dansk Værested Idræt, dateret den 21. november 2006. Der er
vedlagt „Referat fra Sundhedsværksted‟ den 23.oktober 2008. Formålet
med denne dag var at tage de første spadestik til formuleringen af „Himmelblås sundhedspolitik‟. Endelig er der fremsendt e-mail til CRF med uddybende kommentarer fra afdelingsleder Marika Sabroe dateret 2. maj
2010.
Etik og værdier: Brugerinddragelse er en af de helt centrale værdier i projektet. Til de månedlige brugermøder på værestedet kan der være en dirigent, som er bruger eller personale. Brugere og personale skriver begge
dagsordenpunkter på en seddel på opslagstavlen inden mødet. Det er hovedsageligt personalet, som skriver referat. Projekt „SANA‟ skal selvsagt
ses i sammenhæng med Vejle Misbrugscenters generelle værdigrundlag. Af
dette grundlag fremgår blandt andet: „Det enkelte menneske har ret og pligt
til at have indflydelse på og ansvar for sin egen livssituation og for det
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samfund, det er en del af‟ samt „Den gode relation til mennesket bygger på
empati, tillid og respekt for den enkeltes integritet‟.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Camilla Warming (ansat
som projektmedarbejder på projektet) og Marika Sabroe (afdelingsleder i
projektet). Dokumentation for Vejle Misbrugscenters værdigrundlag. Email fremsendt til CRF med uddybende kommentarer fra Marika Sabroe
dateret 2. maj 2010.
Målgruppe: Målgruppen er tidligere stofmisbrugere, der benytter værestedet Himmelblå. Projektet er tænkt som et tilbud til værestedets brugere.
Eftersom der ikke er visitation til tilbuddet tages der udgangspunkt i, hvor
mange der dagligt er kommet i værestedet, altså 15 - 20 brugere. Heraf er
hovedparten mænd. Der er ikke vedlagt deltagerlister, men det fremgår af
materialet, at der er lavet 46 sundhedsprofiler i alt. Her er der lavet opfølgning på 13 en gang og 7 brugere har fået lavet opfølgning flere gange.
Dokumentation: Statusrapport 2006/2007 og den afsluttende statusrapport
til Indenrigs- og Socialministeriet. E-mail fremsendt til CRF med uddybende kommentarer fra afdelingsleder Marika Sabroe dateret 2. maj 2010.
Metode: Bag projektet ligger værestedets værdigrundlag og dermed også
Vejle Misbrugscenters generelle tilgang. Den systemiske metode og tanken
om empowerment står således stærkt. Man forsøger at få brugerne til selv
at tage et ansvar og til selv at handle i værestedet. Projektet er imidlertid
ikke teoretisk i sit udgangspunkt, men tager udgangspunkt i erfaringer og
praksis. Brugerne skal motiveres til at deltage i projektet og derefter motiveres, trænes og vejledes løbende undervejs. Projektmedarbejderens evne
til at motivere brugerne af værestedet nævnes også som en væsentlig kompetence i forbindelse med funktionsbeskrivelsen for projektmedarbejderen
ansat på projekt „SANA‟.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Camilla Warming og Marika Sabroe. Bilag med overskriften „Funktionsbeskrivelse af projekt „SANA‟, udarbejdet 22.9.2006. Bilag med overskrift „Funktionsbeskrivelse af
projektmedarbejderen på projekt „SANA‟. Der er også vedlagt bilaget:
„Øreakupunktur til tidligere misbrugere og afhængighedstilstande eks. Tobaksafvænning‟. I forbindelse med den sidstnævnte metode er der anvendt
et registreringsskema over hvem, der har modtaget behandling, og hvilken
effekt behandlingerne har haft. Der er vedlagt eksempler på madplan for
uge 1 og uge 15. Der er vedlagt bilag for rengøringsprocedure til værestedet. Endelig fungerer det generelle materiale om Vejle Misbrugscenter også
som dokumentation.
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Varighed, intensitet og struktur: Dette spørgsmål er ikke relevant, da
projektet skal ses som et tilbud til brugere af Himmelblå. Således kan man
ikke tale om varighed og intensitet. Der har dog været den struktur, at der
er blevet lavet mad på værestedet, og ligeledes har der været programsat
forskellige sportsaktiviteter.
Dokumentation: Statusrapport 2006/2007 og den afsluttende statusrapport
til Indenrigs- og Socialministeriet.
Individuel planlægning og koordinering: I og med man har arbejdet med
sundhedsprofiler i henhold til delmål for motion og kost, har man i dette
projekt i høj grad haft øje for den enkeltes behov og udvikling. Intentionen
har været den, at der løbende skulle ske en opfølgning på profilens spørgeskema – ved start, undervejs og til slut.
Dokumentation: Der er udarbejdet 46 sundhedsprofiler i alt i løbet af projektet. Ud af de 46 er der lavet opfølgning på 13, og 7 personer har fået lavet opfølgning flere gange jf. e-mail fremsendt til CRF med uddybende
kommentarer fra afdelingsleder Marika Sabroe dateret 2. maj 2010.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Det fremgår af projektbeskrivelsen, at det er vigtigt, at kommunen inddrages ved, at Socialforvaltningen drøfter projektet med de mulige deltagere og kan henvise disse til projektet. Oprindeligt (jf. projektformuleringen) ønskede man også et
samarbejde med andre væresteder i kommunen og i andre kommuner for at
koordinere indsatser og udbrede en evt. succes.
Af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at
der er sket formidling af projektet og dets formål til samarbejdspartnere i
Vejle Kommune via Vejle Misbrugscenters samarbejdspartnere: Jobcenter,
politi, socialforvaltning, frivillige organisationer m.fl. Dette er sket via informationsmøder. Ved UL internationalt Idrætsstævne i Odense, ved begivenhedsdag i Vingsted (for institutioner i Voksenservice i Vejle Kommune)
samt ved en sundhedskonference (for sundhedsmedarbejdere i hele Danmark) blev der gjort opmærksom på projektet. Der har ved projektets start
været nedsat en styregruppe. I udgangspunktet var det meningen, at denne
skulle holde møde hver anden/tredje måned. I det afsluttende interview fortælles, at styregruppen kun eksisterede, mens Marika Sabroe holdt orlov i
10 måneder. Man har forsøgt sparring med et tilsvarende projekt i Kolding,
forankret i „De Frie Fugle‟, men i „De Frie Fugle‟ har man ikke haft mulighed for at afse tid til dette. Det fremgår af Vejle Misbrugscenters Værdigrundlag, at den „enkelte medarbejder har maksimal indflydelse på egne
arbejdsforhold og har et selvstændigt og personligt ansvar baseret på vores
fælles værdier og udstrakt delegering‟.
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Dokumentation: Det afsluttende interview med Marika Sabroe og Camilla Warming. Bilag: „Funktionsbeskrivelse af projekt „SANA‟. Statusrapport
til Indenrigs- og Socialministeriet 2006/ 2007. Dokument „Vejle Misbrugscenters værdigrundlag‟ og som generel kontekst for projektet er vedlagt:
„Visioner på misbrugsområdet, Voksenservice, Vejle Kommune, Vejle
Misbrugscenter‟.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I dette projekt forholder man
de oprindelige mål, delmål og succeskriterier til, hvad man så rent faktisk
opnåede af resultater i projektperioden.
I den afsluttende status nævnes de oprindelige succesmål:
1) „Inden 2007 skal 50 % af de daglige brugere deltage i madordningen‟.
Dette er opnået. Målingen er foretaget ved at registrere, hvor mange brugere, der kommer på værestedet hver dag og registrere, hvor mange der spiser
frokost.
2) „Afholdelse af sportsarrangementer, hvor mindst fire væresteder mødes
og dyster i forskellige sportsgrene‟. Dette er ikke opnået, men 16 brugere af
værestedet har i stedet deltaget i Udsatte Legene i idrætsstævne i Odense.
Derudover har brugerne deltaget i 2 idrætsarrangementer.
3) „Deltagerne skal deltage i en idrætsforening‟. Dette er opnået, men foreningen gik i opløsning, da bærende kræfter fik arbejde eller gik ud af projektet.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår detaljeret, på hvilken måde brugerne har fået forbedrede kostvaner. I gennemsnit
har 44 % af brugerne i 2007 og 55 % af brugerne i 2008 spist sund varm
mad på værestedet. Fra 1. september 2008 til 1. august 2009 har 57 % af
brugerne spist varm mad på værestedet.
Ca. 15 brugere benytter eller har benyttet fitnesscenter eller svømmehal
i DGI-huset, og der er brugt over 1000 klip. Fire brugere har månedskort til
fitnesscenter, fire brugere har prøvet træningsformen Tai Chi, fire brugere
har prøvet afspændingsforhold med fysioterapeut, fem brugere har i en periode spillet bowling, fire brugere har prøvet golf, seks brugere har i en periode spillet badminton, og tre af dem spiller stadig. Omkring 15 af de daglige brugere er blevet meget glade for velværebehandlinger, som giver dem
mere ro og overskud. 11 personer har fået zoneterapi, fem mere end en enkelt gang – også med positivt resultat. 13 personer har fået NADAakupunktur. Fire personer har fået kostsamtaler. 15 brugere har forsøgt at
stoppe med at ryge med støtte fra projektmedarbejderen, og mindst to er
stoppet med at ryge. Tre brugere har fået hjælp til tandproblemer. Seks
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brugere har deltaget i mindfulness. På den baggrund konkluderes, at brugerne har højnet deres livskvalitet og tager større ansvar for deres liv.
Der er ikke blevet fulgt op på et stort antal af sundhedsprofilerne, hvilket skyldes manglende prioritering fra projektmedarbejdernes side. Det står
også opført som grund, at nogle brugere er kommet i arbejde, og nogle brugere har heller ikke haft lyst til at udfylde profilen ud over en enkelt gang.
Der er anvendt 10-punktsskala til vurdering af brugernes egen oplevelse.
Profilerne er udarbejdet mundtligt sammen med den enkelte bruger og dernæst fastholdt skriftligt. I sundhedsprofilerne dokumenteres den fysiske
tilstand, den psykiske tilstand, energiniveau, sundhed, livsglæde, livskvalitet, det sociale liv, om man kan klare sig selv i højere grad end tidligere,
om man i højere grad end tidligere kan drage omsorg for andre, BMI, motion (henholdsvis let og hård), hvilepuls, hvorvidt man selv laver varm mad,
og endelig, om man ryger. På hovedparten af parametrene er der tale om en
forbedring. Disse forbedringer (i fx det sociale liv og deres livsglæde samt
det, at 50 % mener, at de er blevet bedre til at klare sig selv) har alle en væsentlig indflydelse på forbedring af deres livskvalitet.
Det er også væsentligt at huske på, som det fremgår af den samme afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet, at de stærke brugere ikke benytter værestedet i ret lang tid, men kommer i kontakt med arbejdsmarkedet eller går i gang med en uddannelse. De personer, som har lavet en
sundhedsprofil mere end en gang, er dem, der er kommet på værestedet
igennem lang tid. Disse brugere er de dårligere stillet, som har brug for
struktur og stabilitet i hverdagen, hvor forandringer kommer med små
skridt. I det afsluttende interview givet til CRF påpeges også, at med brugere med dobbeltdiagnoser, som for eksempel de psykotiske, kan det være
svært at fastholde en struktur og en fortsat progressiv udvikling.
Der er i alt udformet 46 sundhedsprofiler. Ud af de 46 er der lavet opfølgning på 13 en gang, og 7 brugere har fået lavet opfølgning flere gange.
Derfor kan ovenstående datamateriale, som relaterer til sundhedsprofilerne,
ikke siges at være repræsentativt for samtlige brugere, hvilket man også
selv gør opmærksom på i den afsluttende status. Her fremgår også, at der
ud over sundhedsprofilerne er lavet løbende observerende beskrivelser af
forandringer hos brugerne i form af ændrede handlinger, holdninger og vaner.
Målet, om at brugerne skal føle sig sundere, er ikke opnået, da hele
37,5 % stadig føler sig mindre sunde. I forbindelse med det afsluttende interview med Marika Sabroe og Camilla Warming påpeges, at en plausibel
forklaring på denne ret besynderlige udvikling (sammenlignet med de fleste
andre tal i dokumentationen) kan være den, at brugerne har fået en større
bevidsthed om sundhed, og derfor skal deres udsagn bedømmes på bag90

grund af en ny standard. Det påpeges også i interviewet, at når misbrugerne
kommer ud af deres misbrug, kan de i højere grad end tidligere føle deres
egen krop.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Marika Sabroe og Camilla
Warming. Flere versioner af skemaet til sundhedsprofilen (som skyldes
revision i løbet af projektet) samt et enkelt udfyldt eksemplar. Statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet 2006/2007. Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet. Der er vedlagt tids- og handleprojekt for projektet med en sammenhængende periode fra oktober 2006 til
februar 2007, dernæst for april måned 2007, oktober måned 2007 og endelig april 2009. Der er også vedlagt bilaget „Status for projekt „SANA‟.
Hver måned står her opført med de væsentligste begivenheder inden for
mad/rengøring, idræt, sundhed/velvære og punktet „generelt‟. Planen er
imidlertid ikke blevet holdt a jour fra januar 2008. Endelig er der fremsendt e-mail til CRF med uddybende kommentarer fra afdelingsleder Marika Sabroe dateret 2. maj 2010.
Gennemsigtighed: Der er generelt tale om en fin gennemsigtighed i projektet. Man har helt fra begyndelsen og fortløbende i en del af projektet været opmærksom på vigtigheden af at kunne dokumentere kvalitativt og
kvantitativt blandt målgruppen. Ambitionen, om at følge op på samtlige
påbegyndte sundhedsprofiler, er imidlertid ikke opnået. Det ville have styrket dokumentationen yderligere, hvis alle sundhedsprofiler var blevet udfyldt for samtlige, og man havde målt i begyndelsen, midte og afslutning,
som intentionen var ved projektets start. Tidsplanen er udførligt dokumenteret i en tredjedel af perioden for så at ophøre.
SAMLET VURDERING: Det overordnede formål med projektet har været, at „Projektdeltagerne skal tage større ansvar over for eget liv og helbred, således at deres livskvalitet højnes og deres tilværelse forbedres
mærkbart‟.
Man har også ønsket at lette de tidligere misbrugeres vej til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. De konkrete ønskede effekter er der blevet målt
på. Dog kender vi ikke antallet af brugere, som har fundet vej til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. Projektet kan imidlertid dokumentere en høj
grad af målopfyldelse i forhold til de to første succeskriterier, nemlig deltagelse i madordning og i sportsaktiviteter.
Man har haft en detaljeret tids- og handleplan for en del af projektets
periode, som vidner om styring og struktur. Selvom om det ikke fremgår af
tidsplanen, idet den ikke er ajourført fra primo 2008, er der alligevel tale
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om en ret grundig registrering af projektets indsats og effekt jf. den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet.
Projektet skal have ros for at have været opmærksom på at lave så detaljeret et måleinstrument, som den personlige sundhedsprofil er. Her er et
projekt, som har taget måling af „livskvalitet‟ seriøst sideløbende med, at
de mere hårde data også er blevet målt og registreret. Man har haft de bedste forudsætninger for at indsamle dokumentation i første del af projektet.
Senere hen i projektet kom der flere brugere, og dermed blev der også mindre tid til at dokumentere. Endelig viste det sig også, at der var en del udfordringer forbundet med at indsamle dokumentationen blandt brugere –
nogle af dem ønskede ikke at bidrage til denne dokumentation.
Tanken med en idrætsforening og referatet fra Sundhedsdagen vidner
om et idérigt projekt, og brugerne af Himmelblå har kunnet vælge mellem
mange forskellige sportsgrene og aktiviteter. Der har været en stor grad af
brugerinvolvering, hvilket også kan siges at være projektets fundament.
Endvidere har man via informationsmøder forsøgt at udbrede kendskabet til
Projekt „Sana‟. En højere grad af opfølgning på sundhedsprofilerne ville
dog have styrket det repræsentative billede.
Tilbuddet er blevet en del af et arbejdsmarkedstilbud, som Himmelblå
har oprettet. Tilbuddet er blevet købt af Jobcenter Vejle for foreløbig en
periode på to år, hvilket vidner om, at projekt „Sana‟ har været med til at
sætte en vigtig udvikling af forbedring af sundhedstilstanden i gang.
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A6. Evaluering af projekt ‘Den Aktive Café’, KABS Glostrup
FORMÅL: Formålet med projektet er at styrke kvaliteten af de eksisterende caféer i KABS´ regionale afdelinger med henblik på at udstyre caféen
med tilbud til brugerne om mad og motion.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet er blevet støttet med i alt 2.700.000,kr. i perioden 1.6. 2006 til 1.5. 2010.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en GV-baseret
forandringsmodel og
en over middel gennemsigtighed i effektdokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Af statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet
2007/2008 fremgår, at de centrale aktiviteter i projektet først har været at
gennemføre brugerkonferencer af en dags varighed i hver af de tre afdelinger med fokus på at opsamle ideer og ønsker til aktiviteter samt have dialog
og diskussion om indflydelse og selvforvaltning i caféerne.
Der er gennemført optællingsdage i caféerne med henblik på at se, hvor
mange brugere der kommer dagligt i caféerne, og hvor længe de opholder
sig der. Desuden har de projektansatte besøgt caféer, væresteder og varmestuer og talt med ansatte/frivillige/brugere om baggrunden for, at deres sted
er organiseret, som det er, samt hvorfor de har de tilbud, de har. I den forbindelse har projektleder Lisa Mørch deltaget i forskellige steders aktiviteter.
Der er blevet udarbejdet en ressourceprofil for hver af de tre regionale
afdelinger, som indeholder en beskrivelse af udbud af aktiviteter, budget,
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fysiske rammer, tilgængelighed og personaledækning. Der er også udfærdiget minimumsstandarder for caféen, således at alle caféer herefter har en
mindsteåbningstid fra kl. 9-13 med morgenmad hver dag og varm mad
mindst en gang om ugen. To af tre caféer er ombygget (dog ikke betalt af
projektmidlerne). Projektlederen Lisa Mørch er blevet opkvalificeret som
fitnessinstruktør og ernæringsvejleder.
Af statusrapport 2008/2009 fremgår, at på baggrund af brugerkonferencer ved man mere om, hvad brugerne har af behov i de enkelte afdelinger,
og der er derved kommet en ny vifte af aktiviteter. Projektlederen har afholdt møder med Fitness.dk/Glostrup m.fl. Udfaldet er blevet, at der er blevet købt kort, der kan bruges i alle Fitness.dk-centre. To af de tre regionale
afdelinger er med i denne ordning, hvor projektlederen tager med brugerne
fra de to afdelinger to gange pr. uge.
Jf. samme dokument har man erfaret, at, efter man er begyndt at servere
varm mad til frokost, er der større fremmøde til samtalerne, end der var før.
Der er også kommet flere almene aktiviteter i afdelingerne (spil, bordtennis
m.m.), og der er kommet gang i ture ud af huset såsom fisketure, gåture i
området m.m. Man har i perioden haft problemer med, at en projektmedarbejder har sagt op, og en anden har været langtidssyg. Således har projektlederen måttet træde til i en af de regionale afdelinger og hjælpe med maden. Dette har bevirket, at træning m.m. har været lidt uregelmæssig i en
periode.
Jf. den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/
2010 har projektet det sidste projektår haft fokus på at sørge for, at de aktiviteter, som er udviklet og afprøvet i projektet, og som har vist sig at have
størst værdi for brugerne og for behandlingsalliancen, også er de aktiviteter, der sikres forankring i blivende drift.
Der er foretaget semistrukturerede interviews med hhv. brugere, sundhedspersonale og socialt personale. Hensigten med disse interviews var at
afklare, hvilke aktiviteter der skulle satses mest på at få forankret. Man har
også afholdt møder med kommuner med henblik på at få dem til at takstsætte brug af Den Aktive Café som en del af højtakst. Dette er ikke blevet
imødekommet.
Sidst skal nævnes, at man har registreret og sammenlignet lister over
brugerudeblivelser fra planlagte aftaler før og efter projektet. Sammenligningen viser et (mindre) fald i udeblivelser, især når der er gratis varm mad
i caféen.
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VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Det fremgår af projektbeskrivelsen, at internationale undersøgelser viser, at stofmisbrugere i længerevarende substitutionsbehandling ofte har et ernæringsmæssigt dårligt helbred (Szpanowska-Wohn
A., Kolarzyk E., Kroch S., Janik A. (2000) og en dårlig fysik. Som led i
KABS´ helhedsorienterede indsats for brugere indskrevet i behandling, ønsker projektet at etablere tilbud om ernæringsrigtig kost og motion i afdelingerne til brugerne med udgangspunkt i de caféer, der eksisterer i de regionale afdelinger i Hvidovre, Glostrup og Gentofte.
Det fremgår endvidere af projektansøgningen, at tilbuddene tænkes udmøntet som ADL-læring (Activity of Daily Living), som omfatter dagligdags aktiviteter med brugerne såsom indkøb, pris- og kvalitetsbevidsthed
samt madlavning. Endvidere, at der i tilknytning til ADL-programmet suppleres med undervisning af brugerne i hygiejne, kostvaner og tilberedning
af mad. Aktiviteterne retter sig også mod at styrke brugernes egenomsorg,
ressourcer og kompetencer samt engagement i behandlingsindsatsen som
helhed.
Man har også ønsket at knytte fysiske aktiviteter for brugeren, såsom
motion og idræt. Disse tilbud vil være at finde i caféen, hvor der i forvejen
er bade- og omklædningsfaciliteter, men tænkes også afholdt i nærtliggende idrætsanlæg. De fysiske aktiviteter vil blive suppleret med sundhedspædagogisk undervisning og helbredsedukation. Endelig vil projektet etablere
en instruktøruddannelse for brugerne, der tænkes videreført i en kommunal
aktiveringsindsats, hvor enkelte brugere ansættes til den videre varetagelse
af tilbuddet i KABS efter projektperioden. Den Aktive Café forventes således at have en tydelig synergieffekt i sammenhæng med den øvrige del af
den helhedsorienterede behandling af den enkelte bruger. I dokumentet
„Statusrapport november 2009 Den Aktive Café‟ (s. 5) reflekteres der over
begrebet „Det fælles tredje‟. „Det fælles tredje‟ kan have et mere eller mindre kompetence- og erfaringsudviklende potentiale, hvad læringseffekt angår. Det socialpædagogiske arbejde fremmer en personlighedsudvikling
eller holdningsbearbejdelse, som skal ruste brugere til at klare sig i et samfund, hvor det ikke kun drejer sig om faglige kundskaber og færdigheder,
men også om en lang række personlige egenskaber såsom fleksibilitet, omstillingsevne, samarbejdsevne, selvstændighed, selvtillid, kommunikationsevne osv. (Lihme, B. 2002). I det afsluttende interview givet til CRF beret95

tes også om „Det fælles tredje‟. Heri uddybes, at det skal ses som et uformelt/utvungent rum, som netop socialpædagoger kan være gode til – det
være sig „den løse snak‟, det uformelle, det utvungne. „Det fælles tredje‟ er
en integreret del af projekt „Den Aktive Café‟.
I internt dokument „Statusrapport november 2009 Den Aktive Café‟ er
der henvisninger til dansk forskning på området, som har givet anledning
til at anbefale en caféfunktion i tilknytning til metadonudlevering.
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektleder Lisa Mørch
og personalechef Gitte Bostrup. „Dokument Den Aktive Café‟ (udateret).
Projektbeskrivelsen. Statusrapport november 2009 Den Aktive Café (ikke
den officielle til Indenrigs- og Socialministeriet). Litteraturliste vedlagt fra
projektleder Lisa Mørch. I dokumentet „Den Aktive Café‟ (udateret) er der
reference til materiale, som omhandler krop og sundhed.
Etik og værdier: Konteksten for dette projekt er KABS, og følgelig skal
projektet også ses i forlængelse af KABS´ generelle værdier. Værdigrundlaget for behandlingen i KABS hviler på:
1) Frivillighed, som dels betyder, at det er frivilligt at modtage behandling, dels at KABS tager afstand fra tvang og overgreb som led i behandlingen.
2) Helhed, der udtrykker intentionen om at anskue brugernes problemer
i et sammenhængende og helhedsorienteret perspektiv.
3) Kontinuitet, der afspejler betydningen af sammenhæng i indsatsen
over tid og fastholdelse af relationer.
4) Rummelighed, der betyder, at behandlingstilbuddet skal rumme brugerne og møde dem med venlighed.
5) Selvbestemmelse, som betyder, at brugeren skal inddrages i tilrettelæggelsen af sin egen behandling.
6) Tilgængelighed, der betyder, at tilbuddene skal være synlige og opnåelige uden unødig ventetid.
7) Værdighed, hvilket betyder, at alle brugere skal mødes med respekt.
Overordnet set er KABS´ udgangspunkt en skadesreducerende tankegang
samt en helhedsorienteret behandlingsindsats med brugeren i centrum baseret på tværfaglighed og med krav til metoder og dokumentation. Følgende
fremgår af midtvejsinterviewet med projektleder Lisa Mørch:
„Det er rigtig vigtigt for mig at høre, hvad det er brugerne gerne vil have, der skal være i de her caféer, for det er jo dem, der skal bruge dem. Det
er også en af måderne at sikre, at de bliver hørt. Og når vi er kommet længere ind i processen, skal jeg finde ud af, om de er interesserede i, at der
skal være brugerråd og noget brugerindflydelse‟.
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I dokumentet „Den Aktive Café‟ (udateret) fremgår, at der vil være mulighed for at komme med ønsker om forskellige oplægsholdere med emner
fra gældssanering til personlig pleje. Der vil også være mulighed for forskellige former for undervisning, bl.a. stofedukation. Oplæg og edukation
er for at give brugerne mulighed for at udvide deres viden omkring, hvilke
hjælpeforanstaltninger de har samt give dem større indblik og forståelse af
økonomi, sygdom, euforiserende stoffer, kost og ernæring m.m.
I „Statusrapport november 2009 Den Aktive Café‟ fremgår, at efter projektet „Den Aktive Café‟ blev påbegyndt, bliver der (modsat tidligere, hvor
det var ad hoc) afholdt husmøder/brugermøder fast i alle tre regionale afdelinger. Projektlederen har anbefalet, at der tages referat i alle tre afdelinger,
samt at disse ligger tilgængeligt for brugerne.
Dokumentation: KABS´ Årsrapport 2008: 25. Midtvejsinterviewet med
Lisa Mørch. Dokument „Statusrapport november 2009 Den aktive Café‟.
Dokument „Den Aktive Café‟ (udateret).
Målgruppe: Målgruppen er brugere indskrevet i KABS, og som er karakteriseret ved at være i længerevarende substitutionsbehandling, og/eller
som er særligt sårbare og udsatte uden netværk. Det fremgår af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010, at der er ca. 100
brugere i projektet. Af statusrapporten for 2007/2008 fremgår, at der er et
potentiale på 700 personer på de tre caféer. 65 % er mænd og 35 % kvinder. Det fremgår af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet, at det ikke er de samme 100 brugere, som kommer hver dag. Man har
ingen opgørelser over, hvor mange brugere der fx på et år gør brug af caféerne, hvilket skyldes, at der ikke dokumenteres i forhold til brug af café,
som jo er baseret på frivillighed. Tallet 100 er fremkommet ved, at projektet i starten talte i alle tre caféer i tre dage.
Dokumentation: Statusrapport 2007/2008 samt den afsluttende status til
Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010.
Metode: På baggrund af indhentet viden, som konkluderer, at bedre ernæringstilstand bevirker, at målgruppen er lettere at arbejde med, har man
valgt at sætte fokus på kost. I det afsluttende interview med projektleder
Lisa Mørch og personaleleder Gitte Bostrup fremhæves også, at mad generelt har et meget stort omsorgssignal. Et stort problem for målgruppen er
netop at give sig selv egenomsorg. Således sørgede man fx for med tiden,
at der blev serveret nybagte boller, hvilket kunne være med til at fremprovokere sult og samtidig kunne give associationer i retning af noget mere
hjemligt. I KABS´ Årsrapport for 2008 fremgår (s. 42), at Den Aktive Café
er samlingspunktet i en afdeling, hvor der bevidst arbejdes med relations97

dannelse, både mellem bruger og bruger og mellem bruger og behandler.
Det formodes, at det at have en relation til sit behandlingssted og de mennesker, der befolker det, understøtter mod og motivation i forhold til selve
behandlingen. I den forstand skal caféen ses som havende en brobyggerfunktion til behandling og aktiviteter i afdelingen. Det er altså denne synergieffekt, som projektet søger at udnytte optimalt.
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektleder Lisa Mørch
og personalechef Gitte Bostrup givet til CRF den 15.6. 2010. KABS´ Årsrapport 2008.
Varighed, intensitet og struktur: I KABS´ Årsrapport 2008 (s. 43) fremgår, at projektets første prioritet har været tilbuddet om varm mad mindst
tre gange om ugen, og at de fysiske aktiviteter har haft anden prioritet. I
2008 er der påbegyndt træningshold, hvor der lægges vægt på styrke- og
kredsløbstræning i Fitness.dk to gange ugentligt. Her er der mulighed for at
deltage i et forløb på tre – fire måneder ad gangen, hvorpå man senere kan
blive udsluset til enten et lokalt kommunalt motionstilbud eller lokalt træningscenter. Det fremgår af den fremsendte dokumentation: „Aktiviteter og
Gruppetilbud, KABS, Hvidovre‟, at „Den Aktive Café‟ er et projekt, som
tilbyder morgenmad alle ugens dage kl. 9-10.30. Derudover bliver der lavet
varm mad tirsdag, torsdag og fredag, hvor maden serveres kl. 12. „Den Aktive Café‟ arrangerer også ture ud af huset, iværksætter forskellige former
for fysisk aktivitet og sørger for at fejre de forskellige højtider.
Dokumentation: KABS´ Årsrapport 2008. Aktiviteter og gruppetilbud,
KABS, Hvidovre.
Individuel planlægning og koordinering: Oprindeligt havde man haft til
hensigt, at der skulle måles hver anden og tredje uge på den enkeltes forbedrede kondition. Meningen var, at det skulle skrives ind i brugernes behandlingsplaner, og til selve motionen ville der være en visitation (som noterede muskelmasse og fedtmasse ved begyndelse). Men det gik ikke som
planlagt, og ved projektets afslutning forelå der ikke en systematisk måling
af disse tal, fortælles det i det afsluttende interview.
Dokumentation: Vedlagt en ikke udfyldt træningskontrakt. Heraf fremgår,
at der i forbindelse med udfyldelse af denne er lagt vægt på brugerens træningshistorie, brugerens mål med træningen, sundhed/helbred og målsætning med træningen. Det afsluttende interview med Lisa Mørch og Gitte
Bostrup.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: I det afsluttende
interview fortælles, at projektet startede med at tage rundt til alle herber98

gerne. Her indhentede man viden om herbergerne og deres arbejde, men
man har ikke samarbejdet med andre projekter eller med disse herberger.
Jf. projektbeskrivelsen vil projektet sørge for, at der skabes et professionelt
samarbejde med kommunerne, hvad angår brug af kommunale idrætsfaciliteter og etablering af aktiveringsindsatser. Endvidere vil projektet også sørge for, at der skabes et samarbejde med idrætsforeninger og fitnesscentre
med henblik på at skabe kontakt for brugerne til idrætsforeningerne og levering af konkret konsulentbistand til de fysiske aktiviteter.
Dokumentation: Projektbeskrivelsen. Der er også dokumentation for besøg på følgende herberger: „De Hjemløses Hus‟ 4. december. 2007, Kontaktcenter Birkedommervej 7. december 2007, Natcaféen Hillerødgade 10.
december 2007, besøg på „Reden‟ 10. december 2007, besøg i „Varmestuen
Fedtekælderen‟ 13. december 2007, „Den Varme Stue‟ 5. december 2007,
besøg på „Varmestuen Istedgade 100‟ 4. januar 2008, besøg i Mændenes
Hjem 15. januar 2008, besøg „Stengade 40‟ 14. januar 2008, besøg i Brugerforeningen 5. februar 2008.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Det fremgår af projektbeskrivelsen, at de operationelle mål/succeskriterier er:
1) daglige måltider i caféen
2) ugentlige fysiske aktiviteter for brugerne
3) etablering af undervisning af brugerne hvad angår kostvaner og motion
4) etablering og konsolidering af snitfladerne til de øvrige behandlingstilbud i KABS
Succeskriterierne for projektet vil i første omgang være:
1) øget brugertilgang og deltagelse
2) fastholdes af brugerne i behandlingens aktiviteter
3) styrkelse af ADL-kompetencer
4) styrkelse af egenomsorg samt brugernes ressourcer og kompetencer
Projektet vil løbende dokumentere indsatsen gennem statusskrivelser og
kvartalsvise styregruppemøder, hvor projektets foreløbige resultater og
eventuelle problemstillinger analyseres og diskuteres med henblik på eventuelle tilretninger.
KABS har gennem KLABS (elektronisk klientjournaliseringssystem)
mulighed for at foretage en nøjagtig monitorering af indsatsen, som tænkes
effektmålt i forhold til:
Vægtøgning
Forbedret BMI (Body Mass Index)
Forbedret LBM (Lean Body Mass-Muskeløgning)
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Man har haft til hensigt at lave en brugerevaluering på baggrund af de opstillede mål i behandlingsplanen, idet selve deltagelsen ville indgå som et
element i behandlingsplanen som et behandlingstilbud med tilhørende målsætning.
Endelig tænkes projektets effekt på både behandlingsalliancen mellem
bruger og behandler og den helhedsorienterede behandling dokumenteret
gennem en intern audit i relation med de årlige statusrapporter til Indenrigsog Socialministeriet.
Det fremgår af statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet
2007/2008, at følgende er sket:
Fra maj til september 2007:
1)Analyse af de nuværende caféer (udbud af aktiviteter, ressourceforbrug,
fysiske rammer, tilgængelighed, brugertilfredshed og brugerønsker)
2) Udarbejdelse af vejledningsmateriale til brug for caféernes værestedsfunktion, eksempelvis mindste åbningstid, mindste bemanding, minimumstilbud o.l.
3) Udarbejdelse af standard- og vejledningsmateriale i relation til brugerindflydelse angående caférummet, tilgængelighed, regler, sanktioner og
aktiviteter
4) Nedsættelse af styre- og følgegruppe
Fra september til december 2007:
1) Formulering af informationsmateriale om „Den Aktive Cafés‟ tilbud
2) Gennemførelse af brugerproces jf. standard og vejledning for brugerindflydelse i forhold til caféen
3) På baggrund af brugerprocessen formuleres rammerne for caféen: rummet, tilgængelighed, regler for ophold, sanktioner ved brud på regler og en
minimumsstandard for cafétilbud
Fra januar – marts 2008:
1) Udarbejdelse af evalueringsdesign for pilotfasen
2) Caféerne sættes i drift som pilot i henhold til de formulerede rammer. Dette er for motionsdelens vedkommende skubbet til 1. august,
ligesom køkkenerne først blev færdige medio juli, hvorefter „sund
kost‟-delen kunne igangsættes.
Man skriver i statusrapporten 2008/2009, at modsat, hvad man ellers havde
skrevet i projektansøgningen, så har man valgt ikke at bruge BMI som resultatmåling, fordi redskabet ikke egner sig til målgruppen. Man har i stedet valgt at bruge en vægt, der måler fedtprocent, muskelmasse og væskeindhold i kroppen, da denne metode vil give nogle mere nøjagtige resultater. I perioden april til juni er sket følgende i forhold til de opstillede mål i
ansøgningen for succes:
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1)
2)
3)
4)

Opsamling af brugerønsker ift. motion
Gøre brug af egen fitnessinstruktør
Bearbejdelse af data fra pilotfasen og justering af rammer og tilbud
Etablering af samarbejde med kommunernes relevante idrætsforeninger
5) Udarbejdelse af et specialiseret behandlingstilbud i caféen med fokus
på forbedring af den generelle ernæringstilstand hos brugerne
6) Udarbejdelse af evalueringsdesign til det specialiserede sundhedstilbud
7) Udvælgelse af egnet pilotafdeling til afprøvning af tilbuddet om
sundhedsedukation.
Juli til september:
1) Gennemførelse af pilotprojekt „sundhedsedukation‟ på en af de regionale afdelinger
Oktober til december:
1) Bearbejdning af data og justering af specialtilbuddet om sundhedsedukation
2) Beskrivelse af det samlede koncept for „Den Aktive Café‟, samt dets
snitflader til den øvrige behandling
3) Det nuværende informationsmateriale tilpasses det samlede koncept.
Af KABS‟ Årsrapport 2008 fremgår, at som følge af projektet har afdelingerne oplevet:
1) Positiv indvirkning på fremmøde til behandlingssamtaler
2) Styrket kobling til andre behandlingsaktiviteter som Sundhedstilbuddet og Projekt Kvinde-edukation
3) Øget mængden af tilbud om sociale aktiviteter i afdelingerne
Brugerne har oplevet, at projektet har skabt bedre kontakt og tilgængelighed til personalet netop på baggrund af, at caféen altid er bemandet med
projektmedarbejderen og en behandler.
Af den afsluttende status (2009/2010) fremgår, at KABS´ forventninger
til projektet som vigtigste prioritet havde, at projektet skulle have en tydelig synergieffekt i sammenknytning til den øvrige del af den helhedsorienterede behandling af den enkelte bruger.
Forud for igangsættelse af projektet blev der, som nævnt, lavet ressourceprofil for de tre regionale afdelinger. Konklusionen på dette arbejde blev,
at der var store forskelle i rammerne og aktivitetsudbuddet samt serviceniveauet i de tre afdelinger. I dag har man harmoniseret caféerne, så der nu,
ifølge KABS´ afsluttende status, er tale om en acceptabel ensartethed. Man
har forbedret rammerne for projektet (ombygning af køkkener, hygiejne101

kursus for personalet m.m., som i øvrigt er sket uden for projektets budget
„men klart inspireret af projektets fokus på muligheder‟).
Man har ikke formået at afse personaleressourcer til mad i caféen mere
end tre gange om ugen. Oprindeligt var det tanken at uddanne brugere til
fitnessinstruktører og så tilbyde træning i en eller flere afdelinger. Der har
ikke været fornøden brugerinteresse for at deltage i fitness, men der har så i
stedet i løbet af projektperioden været stor interesse for andre kropslige aktiviteter eksempelvis mindfulness. Selvom der ikke har været stor søgning
på kost- og ernæringssamtalerne, forankres dette tilbud som en del af et generelt tilbud til alle brugere indskrevet i KABS, jf. statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010.
I samme dokumenteres via figur, som illustrerer aflysninger i KABS´
regionale afdelinger, at der er sket et mindre fald i registrerede udeblivelser
fra før projektstart. Interviewene med brugerne og personale understøtter
„Den Aktive Café‟ som hovedårsagen til dette fald, især i forhold til eftermiddagsaftaler, som normalt er meget belastet af udeblivelser og aflysninger (dette skyldes, at metadonudleveringen slutter kl. 11 i alle tre afdelinger). Tidligere har brugerne ikke haft lyst til at vente i afdelingen, og det er
svært for mange at møde frem to gange på samme dag. Man har, fremgår
det af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet, undersøgt
projektudbyttet via semistrukturerede interviews og kvantitativt via
KLABS (KABS´ elektroniske klientjournaliseringssystem) i forhold til registreringer af udeblivelser.
I „Statusrapport november 2009 „Den Aktive Café‟ er der vedlagt udtalelser fra brugerne, det psykosociale personale og fra det lægefaglige personale. Udtalelserne fra brugerne er identiske med udtalelserne fra i den
afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010.
Generelt for disse udtalelser gør sig gældende, at de er meget positive over
for projektet. Udtalelserne giver et indblik i, hvilken afsmittende effekt
måltidet har på brugernes liv og fællesskabet i caféerne.
Dokumentation: Projektbeskrivelsen. Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010. Der er endvidere fremsendt enkeltstående statusser for projektet for november 2007, 30. november 2007, status (udateret), 9. januar 2008, februar 2008, 4. april 2008. Der
er også dokumentation for besøg på følgende herberger: Dokumentation for
besøg på „De Hjemløses Hus‟ 4. december 2007, „Den Varme Stue‟ 5. december 2007, Kontaktcenter Birkedommervej 7. december 2007, Natcaféen
Hillerødgade 10. december 2007, „Reden‟ 10. december 2007, „Varmestuen Fedtekælderen‟ 13. december 2007, „Varmestuen Istedgade 100‟ 4. januar 2008, „Mændenes Hjem‟ 15. januar 2008, „Stengade 40‟ 14. januar
2008, Brugerforeningen 5. februar 2008.
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Der er endvidere vedlagt kopi af en ikke udfyldt træningskontrakt, som
blev anvendt i forbindelse med visitationen og påbegyndelse af træningen.
Dokument vedr. opslag om aktiviteter og gruppetilbud i KABS Hvidovre.
Statusrapport november 2009 „Den Aktive Café‟ (s. 1 – 17, som ikke er
den standardiserede, som indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet). Der
er vedlagt en fortegnelse af aflysninger fra 2006-2010 for Gentofte, Glostrup og Hvidovre afdelingen – ledsaget af en generel grafisk illustration.
Endvidere er der vedlagt en litteraturliste med i alt seks titler. KABS´ årsrapport 2008.
Midtvejsinterview med projektleder og projektmedarbejder (pædagog,
træningsvejleder, fitnessinstruktør samt uddannet ernærings- og livsstilsvejleder) Lisa Mørch. Det afsluttende interview med Lisa Mørch og pædagog
og personalechef Gitte Bostrup den 15.6.2010.
Gennemsigtighed: Der er en meget god gennemsigtighed i projektet, ikke
mindst pga. de udførlige afrapporteringer til Indenrigs- og Socialministeriet. Der er vedlagt såvel kvalitativ som kvantitativ forankret dokumentation.
I forhold til de opstillede mål har man dog været for ambitiøs i forhold til at
indfri dokumentation til selve motionsdelen i projektet, som derfor fremstår
ubelyst.
SAMLET VURDERING: Alt i alt dokumenteres, at projektet „Den Aktive Café‟ har haft en positiv afsmittende effekt på KABS´ helhedsorienterede behandlingsarbejde. Dokumentation herfor findes i den kvantitative måling, hvor der ses et fald i udeblivelser, med projektet „Den Aktive Café‟.
Ligeledes dokumenteres via de kvalitative målinger af forskelligt positionerede grupper i KABS, at projektet får en positiv evaluering. Især servering
af varm mad har haft en positiv afsmitning på fremmødet og atmosfæren i
caféerne. Således har projektet opfyldt sit hovedformål med at have en brobyggerfunktion til behandling og aktiviteter. Projektet og projektlederen
skal også roses for at have opsøgt herberger og lignende i begyndelsen af
projektet. Hensigten var her at lade sig inspirere af andres erfaringer og tiltag.
Imidlertid er dokumentationen på målingen af effekten af motion og
idræt fraværende. Det er en mangel, at man ikke kan dokumentere, hvor
mange der har deltaget i de fysiske aktiviteter regelmæssigt og med hvilket
udbytte. Der har været problemer med at motivere til fitness og andre aktiviteter, og derfor opnåede projektet aldrig at indfri målet om at kunne tilknytte instruktøruddannede brugere såvel internt som eksternt i kommuner.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010)
er en detaljeret oversigt over, hvordan projektet tænkes forankret i KABS.
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Denne såkaldte forankringsplan er blevet forelagt KABS´ centerledelse/projektets styregruppe. Der er inden for kategorierne kost, ernæringssamtaler, motion, „ud af huset‟-aktiviteter, oplæg og edukation, værkstedsaktiviteter og husmøder og brugermøder udarbejdet anbefalinger til KABS´
centerledelse. Det fremgår af den afsluttende status til Indenrigs og Socialministeriet, at de oven for beskrevne aktiviteter er forankret i drift bl.a. via
de regionale afdelingers lokale drifts- og udviklingsaftaler. I det afsluttende
interview fremgår, at efter projektets ophør er det ikke længere muligt at
prioritere kostdelen med tre gange varm mad om ugen i alle tre afdelinger.
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A7. Evaluering af projekt ‘Motion og mad, gør glad’, Sakskøbing
FORMÅL: Formålet er gennem sund kost og motion at give den enkelte
lyst/evne til at prioritere dette over stoffer og alkohol.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet er støttet med i alt kr. 85.824,- i perioden 1. juni 2006 til 31. maj 2007. Projektet forløb ikke som forventet,
hvorfor en del af bevillingen blev sendt retur til Indenrigs- og Socialministeriet.
PROJEKTFORLØB: Oprindeligt var det hensigten, at man de første tre
måneder primært ville fokusere på kosten, og de efterfølgende tre måneder
på motionen. Det sidste halve år ville man så kombinere tiltagene. Det viste
sig, at der var opbakning til kostdelen. Imidlertid lykkedes det ikke at motivere beboerne til at dyrke motion. Projektet kørte kun i ca. seks måneder
(fra maj 2006 til november 2006), hvorefter det blev besluttet at stoppe. Ud
over, at der ikke var nogen af borgerne, som ønskede at komme med i motionscentret, fandt man også ud af, at de penge, brugerne sparede på kost
(grundet projektet), brugte de i stedet på stoffer. Således forløb projektet
nærmest modsat af, hvad man havde regnet med.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Man ønskede med projektet at motivere syv (siden
hen otte) aktive misbrugere med psykiatriske diagnoser, der bor i en amtslig § 92-boenhed. Man ønskede at tilbyde borgerne sund mad tre gange
ugentligt. På sigt ville man gerne motivere borgerne til at være med i forberedelsen af maden. Efterfølgende ønskede man at få borgerne til at deltage i
motionsprogrammer. Ambitionen var at skabe et afhængighedsforhold til
motionen i stedet for til „misbruget‟. Formålet var, at brugerne, som alle
var overvægtige, ville tabe sig og ligeledes forbedre deres fysiske tilstand
generelt.
Dokumentation Der er vedlagt bilag fra et orienterende møde om projektet
med brugerne, dateret den 21.6. 2006.
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Etik og værdier Projektet havde ikke en eksplicit etisk eller værdimæssig
vinkel. Men samtidig med, at man ville introducere en sundere livsstil, ønskede man at skabe mere fællesskab de to huse imellem, som de otte borgere boede i. Endvidere skulle det også gerne resultere i, at medarbejderne
fik forbedret deres forhold til borgerne, idet borgerne i takt med projektets
progression ville blive mere åbne omkring deres problemer og misbrug.
Dokumentation Der er ikke vedlagt dokumentation for det etiske og værdimæssige. Informationerne stammer fra det afsluttede interview med CRF.
Projektet er erfaringsbaseret.
Målgruppe: Borgerne i projektet er dobbeltdiagnosticerede og bor i en
amtslig § 92-boenhed. De to huse ligger på en gade, hvor de øvrige huse
bebos af personer med meget forskelligartede psykiatriske diagnoser. Brugergruppen er mænd mellem 28 og 46 år af etnisk dansk afstamning, og
alle er aktive misbrugere.
Dokumentation: Målgruppen var defineret på forhånd. Der eksisterer ikke
yderligere dokumentation fx i form af deltagerliste med uddybende karakteristika.
Metode: Projektet blev søsat, fordi der var et oplagt behov for at ændre
livsstil blandt målgruppen. Ingen af de medarbejdere, som var tilknyttet,
havde erfaringer med lignende projekter. Man ønskede at vise gruppen, at
det nytter at tage fat, hvilket giver et større personligt velvære og overskud.
Samtidig ville man også gerne vise brugerne, at man gerne ville dem og
kunne rumme dem. Det nævnes i det afsluttende interview, at man manglede nogle værktøjer til at iværksætte projektet.
Dokumentation: Der er ingen dokumentation for metode.
Varighed, Intensitet og struktur: Den struktur, som man oprindeligt havde regnet med skulle gøre sig gældende, blev ændret, og man begyndte på
en og samme gang med både mad og motion. Der blev lavet mad til beboerne tre gange ugentligt, og to gange ugentligt gik man i motionscentret.
Der var ikke lagt planer for, hvad deltagerne skulle lave, og hvor længe de
skulle være i motionscentret. Det var frivilligt, hvilke dage, brugerne ville
deltage, men ved den fælles morgenmad blev de opfordret til det.
Dokumentation: Der er vedlagt et referat fra et teammøde den 14.6. 2006,
hvor strukturen for projektet vedtages.
Individuel planlægning og koordinering: Bortset fra, at man ville foretage målinger af den enkelte, var der ikke fokus på den individuelle planlægning og koordinering. I det afsluttende interview med CRF nævnes, at man
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måske ville have haft mere succes med projektet, hvis man i højere grad
havde fokuseret på den enkelte frem for på hele gruppen. Det er generelt
vanskeligt at arbejde med folk med dobbeltdiagnoser og især vanskeligt at
fastholde dem i et sådant projekt med mere langsigtede mål. Derfor kunne
en mere intensiv indsats (fx med én behandler til én klient) have været en
fordel, og en enkelt persons succes kunne måske have motiveret andre.
Dokumentation: Der er vedlagt bilag, som er et spørgeskema til deltagerne
i projektet. Bilaget stammer fra september 2006. I bilaget „Evalueringen af
spørgeskemaerne til sund kost og motion‟ er der lavet en kortfattet status
for syv af brugerne. Heraf fremgår, at seks ikke deltager i motionsdelen.
Der er en del, der gerne vil deltage i spisningen, men de deltager ikke
aktivt i forberedelserne. Kun en enkelt deltager aktivt i både motions- og
kostdelen.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Pr. 1. januar 2006,
hvor brugerne med dobbeltdiagnoser blev samlet i de to huse, startede misbrugsteamet. Det er dette misbrugsteam, som har været tilknyttet projektet.
Der er i alt tale om ni medarbejdere (otte er social- eller sundhedsassistenter, og en er køkkenassistent). Der er ikke nogen leder af misbrugsteamet,
men der er en personalekoordinator (sygeplejerske) og en beboerkoordinator. Disse to koordinatorer er projektet blevet drøftet med undervejs. Hver
fjortende dag var der teammøde, og en gang månedligt fællesmøde med
alle teams. Der har ikke været samarbejdet med andre institutioner eller
kommunen. På grund af problemerne med projektet endte det med, at misbrugsteamet selv fik supervision.
Dokumentation: Vedlagt bilag med referat af møde afholdt den 14.6. 2006
i teamet.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektansøgningen fremgår, at man internt vil udarbejde/måle følgende en gang per uge: a) Udarbejde et tilfredshedsskema b) Måle fedtprocent c) Måle omkreds og d)
Vægtkontrol.
Målinger af fedtprocent, vægtkontrol m.m. fungerede ikke, primært fordi deltagerne ikke mødte op i motionscentret. Der har, som nævnt, været
udarbejdet et spørgeskema til brugerne for at se på, hvordan man kunne
motivere dem. Skemaet blev udleveret i september, da projektet begyndte
at opleve dalende interesse fra deltagerne, og man ville undersøge baggrunden for dette.
Dokumentation: Der er vedlagt en intern evaluering af projektet, som er
lavet tre måneder efter, projektet gik i gang. Heraf fremgår, at det ind til
videre er personalet, som står for madlavningen, dels pga. manglende moti107

vation fra beboerne, dels manglende hygiejne. Alle beboere er på det aktuelle tidspunkt i massivt misbrug, som hverken øger motivationen eller hygiejnen. Tøjet, som blev udleveret til træningen, blev inddraget igen, da det
viste sig, at beboerne brugte det i hverdagen. Der er blevet indkøbt årskort
til motionscentret til syv beboere samt kort til personalet. Motionsdelen har
været i gang i tre måneder. Interessen var stor i starten, men efterfølgende
svandt interessen, og spørgeskemaundersøgelsen blev iværksat. Bilaget
„evalueringen af spørgeskemaerne til sund kost og motion‟ er også vedlagt
som dokumentation for status for syv af deltagerne. Endvidere skitseres,
hvordan man vil arbejde de kommende tre måneder. Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet er medsendt til CRF, hvor det
fremgår, at det ikke er lykkedes at motivere deltagerne, og man valgte derfor at afslutte projektet før tid, nemlig den 1.12. 2006.
Gennemsigtighed: Dokumentationen er, projektets forkortede løbetid og
økonomiske ramme in mente, acceptabel.
SAMLET VURDERING: Projektet har i sit udgangspunkt været et konkret projekt. Imidlertid har projektet været for ambitiøst i og med, det ikke
lykkedes at integrere kost- og motionsdelen. I det afsluttende interview
nævnes, at man godt kunne have brugt en kursusdag, inden man havde påbegyndt projektet. Teamet var helt nyt og havde ikke nogle erfaringer med
at ændre livsstil blandt dobbeltdiagnosticerede, som de kunne trække på.
Man manglede både viden og kendskab til forskellige metoder, som kunne
være med til at motivere borgerne. Endvidere nævnes også, at det ville have været konstruktivt, hvis man havde haft mulighed for at sparre med andre projekter, som havde fået satspuljemidler i samme kategori. I interviewet foreslås derfor, at Indenrigs- og Socialministeriet fremover etablerer
et kontaktnetværk inden for de enkelte tildelingskategorier, således at projekterne har mulighed for at kontakte hinanden og udveksle erfaringer.
Projektet har ikke haft succes med at nå sine mål og har taget konsekvensen af det ved at sende en del af bevillingen tilbage. Set i bakspejlet
mener de interviewede, at man kunne have fået bedre resultater, hvis man
havde haft fokus på den individuelle deltager i stedet for på gruppen.
Der var dog en vis succes med kostprojektet, idet borgerne i nogen udstrækning deltog (fx dækkede de bordet og kom og snakkede, mens der
blev lavet mad). Imidlertid er dobbeltdiagnosticerede en meget tung gruppe at arbejde med, så de forbedrede relationer til misbrugsteamet i løbet af
kosteksperimentet blev skønnet til alligevel at være et skridt i den rigtige
retning.
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A8. Evaluering af projekt ‘Morgenmadsprojekt for belastede
narkomaner’, Kirkens Korshær, Korsør
FORMÅL: Formålet med projektet er:
 At give gruppen mulighed for i formiddagstimerne at få et værested
kombineret med tilbud om morgenmad.
 At opretholde kontakt til andre grupper end misbrugere.
 At rådgive, vejlede og samtale.
 At få gruppen integreret i miljøet i Kirkens Korshær, således at den
deltager i praktiske opgaver, aktiviteter, sommerlejre og ture på lige
fod med de øvrige brugere.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet har i alt fået tildelt kr. 87.500,-. Projektet løber fra 1. juni 2006 til 1. juni 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med en god beskrivelse
af målgruppe, men
med ringe grad af gennemsigtighed i dokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Projektet har handlet om „at overtage „ en gruppe af
gamle misbrugere, som tidligere var tilknyttet projekt „Sydvesten‟ under
Vestsjællands Amts misbrugscenter og Socialministeriet. Man ønskede i
projektet „Morgenmadsprojekt for belastede narkomaner‟ at give gruppen
et værested om formiddagen kombineret med morgenmad i tidsrummet kl.
9.15 til 11.30.
I løbet af projektet er der kommet flere grønlandske mænd med, som har
været aktive på møbelgenbruget. Det har haft den effekt, at flere i morgen109

madsprojektet har mod på at være med i arbejdet på møbelgenbruget. Den
eneste betingelse for at deltage i de daglige aktiviteter har været, at man har
deltaget i den fælles morgenmad fra kl. 8.30. Har man ydet en indsats, kan
man sidenhen få sig et gratis middagsmåltid.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Nærværende projekt er ikke et teoretisk projekt.
Projektet er blevet til, fordi en gruppe ældre misbrugere manglede et sted at
være om formiddagen (efter projekt „Sydvesten‟ under Vestsjællands Amts
misbrugscenter og Socialministeriet blev afsluttet og lukkede).
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for forandringsmodellen. Projektet trækker på projektlederens erfaringer med belastede narkomaner. Det fremgår af afrapporteringen til Indenrigs- og Socialministeriet,
at der er sket en udvikling med brugerne i løbet af projektperioden.
Etik og værdier: Projektet er forankret i Kirkens Korshær og hviler derfor
på en kristen grundholdning. I interviewet uddybes, at man til morgenmadssamlingerne har gjort meget ud af, at folk har fået besked om, hvad
der sker på stedet. Det handler om at give omsorg og nærvær samt at involvere sig i fx eksistentielle emner, som måtte optage brugeren.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for projektets etiske
og værdimæssige tilgang. Projektet er forankret i KK´s generelle værdimæssige kontekst.
Målgruppe: En gruppe „gamle svært belastede narkomaner på 17-22 personer. Heraf er 17 mænd og 5 kvinder. Gruppen består af stofmisbrugere,
psykisk syge misbrugere, blandingsmisbrugere og alkoholikere. Derudover
er der kommet en gruppe bestående af 4 grønlandske mænd med. Kendetegnende for sidstnævnte er et voldsomt alkoholforbrug/hashmisbrug.
Sidstnævnte tilhører en gruppe, som normalt rangerer lavest i misbrugshierarkiet.
Dokumentation: Det fremgår af afrapporteringen til Indenrigs- og Socialministeriet, at der ikke er sket de store ændringer fra den oprindelige målgruppe. Der er dog nogle af de oprindelige brugere, som er døde i løbet af
projektet pga. deres misbrug.
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Metode: Projektet anvender ikke en bestemt metode. Tilgangen består i at
skabe nogle rammer, hvor gruppen har lyst til at opholde sig. At der er krav
om et bestemt mødetidspunkt kan også ses som et oplæg til, at den enkelte
får mere struktur på sin hverdag. Endvidere har man arbejdet på at opbygge
et tillidsforhold, således at målgruppen begynder at tage ejerskab ift. Kirkens Korshær og det frivillige arbejde, som udføres på stedet. Metoden er
erfaringsbaseret og tager ikke udgangspunkt i vidensbaserede metoder/teknikker.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt skriftlig dokumentation for projektets
metode. Projektet er erfaringsbaseret.
Varighed, intensitet og struktur: Strukturen har været, at der har været
morgenmad fra kl. 8.30. til 9.00. Det var dog muligt at få morgenmad helt
frem til kl. 11.00, men kom man efter kl. 9.00, kunne man ikke være med i
det frivillige arbejde og dernæst gøre sig fortjent til at få gratis middagsmad.
Dokumentation: Der er ikke skriftlig dokumentation for, hvorledes arbejdet mere konkret har været tilrettelagt.
Individuel planlægning og koordinering: Denne kategori er ikke relevant
for projektet. Nævnes skal dog, at man i løbet af morgenmadsprojektet har
fået et mere indgående kendskab til den enkelte, som igen har bevirket, at
der har været grundlag for en individuelt forankret samtale.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for den individuelle
planlægning og koordinering, hvilket heller ikke er relevant for projektet.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Der har ikke været
ansat nogen på selve projektet, men man har benyttet sig af de allerede eksisterende ansatte og frivillige i KK.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for, hvordan ledelse,
samarbejde og arbejdsmiljø mere konkret har været.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektbeskrivelsen fremgår, at formålet med projektet er at give gruppen et værested og samtidig
kombinere det med morgenmad. Endvidere vil man give gruppen et netværk i form af ansatte og frivillige. Man vil gerne hjælpe med råd og vejledning til gruppen samt med mere praktiske forhold som bad og tøjvask.
Sigtet er på det lange sigt at få gruppen integreret i det øvrige miljø i Korshæren, således at den kan deltage i aktiviteter og sommerlejre.
Dokumentation: Den afsluttende rapport til Indenrigs- og Socialministeriet, 2009.
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Gennemsigtighed: Det er et erfaringsbaseret projekt. Den skriftlige dokumentation har ikke været en integreret del af forløbet, hvilket man heller
ikke kan forvente af et projekt, som har en samlet bevilling på under kr.
90.000,- over en treårig periode. I den afsluttende rapport til Indenrigs- og
Socialministeriet står opført, at der ikke er foretaget en måling, da det
skønnes, at den daglige kontakt gør, at man er i stand til at tilgodese brugernes tarv i projektet.
SAMLET VURDERING: Projekt „Morgenmadsprojekt for svært belastede narkomaner‟ har i sit udgangspunkt været et praktisk forankret projekt,
som tog hånd om en gruppe, der efter afslutning på et andet projekt ikke
længere havde et sted at opholde sig om formiddagen.
I den afsluttende rapport til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at
der har været en kontinuerlig gruppe tilknyttet projektet. Man har iagttaget,
at der har været tale om et voksende engagement og ejerskabsfølelse til
KK, som må betegnes som en succes for dette projekt. At man i KK har
valgt at fortsætte morgenmadsordningen for egne penge fremover, er også
bevis på, at man har haft succes med at tilgodese et behov blandt en gruppe
af særdeles belastede stofmisbrugere.
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A9. Evaluering af projekt ‘Motion i Værestederne’, Odense
FORMÅL: Baggrunden for projektet er, at Odense Kommunes Væresteder
har haft fokus på indsatser, der gennem ændret livsstil på alle andre områder end misbrug, kan virke understøttende på misbrugerens vej ud af misbruget og endvidere motivere og fastholde tidligere stofafhængige i en
misbrugsfri livsstil.
Projektets formål er
 Ad frivillighedens vej at skabe interesse for deltagelse i regelmæssige motions- og idrætsaktiviteter blandt værestedernes brugere
 At fastholde interessen for motion for at styrke den enkelte brugers
mulighed for at komme ud af misbruget
 At opbygge rollemodeller blandt brugerne, der aktivt kan medvirke
til at gøre motion og idræt til en integreret del af hverdagen i værestederne
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 426.100 kr. Projektet løber
fra 1. juni 2006 til 31. maj 2009. Projektet har fået grønt lys til at påbegynde projektet 1.9. 2006 i stedet.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en rigtig god dokumentation af målgruppe og effektdokumentation, men som
ellers bygger på lokale
erfaringer.
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PROJEKTFORLØB: Projektet har bestået af fire forløb a seks måneder
over en 2-årig periode. Man har trænet to gange pr. uge a to timer i motionscenter med henholdsvis konditions- og styrketræning. Derudover er der
arrangeret løbeture for interesserede. Der har også været fri adgang for deltagerne til motionscenteret i den øvrige åbningstid. Der har været tilknyttet
en instruktør. Værestedsmedarbejderen i værestedet „Lyset‟, hvor de i alt
fire hold har været rekrutteret fra, har været en særdeles central person i
forhold til motivation og fastholdelse af deltagere. Værestedsmedarbejderen har selv været udøvende deltager. Vedkommende har stået for planlægning af møder med instruktøren og for det administrative arbejde vedr. deltagere, indkøb af træningstøj og sko, koordination med motionscenter etc.
Instruktøren har på basis af samtaler med hver enkelt deltager udarbejdet
individuelle træningsprogrammer for både at efterkomme individuelle ønsker og for at tage hensyn til fysiske skavanker og lignende, som forkert
træning kunne forværre.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Med projektet har man ønsket at kvalificere værestedernes indsats i forhold til motion, idræt og bedre kostvaner. Man har
haft fokus på en indsats, der gennem ændret livsstil kan virke understøttende på misbrugerens vej ud af misbruget. Det nævnes i projektbeskrivelsen,
at selv om værestederne ikke kan presse brugerne ind i en ændret livsstil,
har de en enestående forudsætning for at være det gode eksempel. Den forandring, man ønsker at opnå med projektet, er af frivillighedens vej at skabe interesse for motion og idræt blandt værestedernes brugere. Man ønsker
på en og samme gang at fastholde interessen hos den enkelte for at styrke
muligheden for at komme ud af misbruget og samtidig skabe de første rollemodeller, der kan medvirke til at gøre motion og deltagelse i idræt til en
naturlig del af hverdagen i værestederne. En anden del af projektet går også
på at „normalisere‟ misbrugeren. Man ønsker, at projektet kan være grundlaget for etablering af netværk, som ikke er misbrugsrelaterede. Endelig
ønsker man også at ansvarliggøre brugeren i den forstand, at man i projekterne fostrer „ambassadører‟ for indsatsen; dvs. at deltagere på et modul vil
kunne fungere som vejledere for de efterfølgende deltagere.
Dokumentation: Der henvises til erfaringer i regi af FAB-Ungdomsafdeling. I dokumentet „Referat fra Styregruppemøde Nr. 1 vedr. projektet „Mo114

tion i værestederne‟ fremgår, at konsulenten, som er tilknyttet projektet,
tager kontakt til FAB-U vedr. erfaringer med idræt i forhold til misbrugere
og kontaktoplysninger på mulige instruktører. Projekt Tranzit under FABU er blevet spurgt om møde – fremgår det af dokumentet. Der er dog ikke
vedlagt materiale, som omhandler denne erfaringsophobning fra FAB. Det
står opført i projektbeskrivelsen, at den behandlingsmæssige gevinst, der er
at hente i fysisk træning, er veldokumenteret, men der henvises ikke til
specifikke tekster.
Etik og værdier: Man ønsker, at deltagerne i projektet tager ejerskab for
deres egen fysiske forbedring og /eller projektets intention om at forbedre
værestedsbrugernes kondition. Ud over at projektet er forankret i Odense
Kommune, og derved også en del af kommunens generelle værdisæt, har
man i dette projekt gjort brug af en værestedsmedarbejders store engagement i tidligere misbrugeres forbedrede livsvilkår og i dette tilfælde kondition. Den pågældende medarbejder, som er leder af værestedet „Lyset‟ i
Odense, ser ikke på misbrugerne som anderledes end andre mennesker. Deres opvækst og tidligere baggrund som misbruger gør, at gruppen skal have
megen tryghed, omsorg og anerkendelse. Men denne empatiske og forstående holdning gør det ikke alene. Samtidig er holdningen også, at man skal
stå til ansvar. Har man således meldt sig til dette projekt, skal man have en
legitim grund til ikke at møde op. På baggrund af interviewet fremgår det,
at værestedslederen er i stand til at gå personligt til hver enkelt projektdeltager, fordi hun har et indgående kendskab til deres liv og deres personlighedskonstituering. Endvidere nævnes også fitnessinstruktørens engagement.
Dokumentation: Værdigrundlaget for dette projekt dokumenteres ikke
skriftligt. Imidlertid kommer det tydeligt frem i det afsluttende interview, at
værestedsmedarbejderens person er en helt uomgængelig faktor for at forstå det etiske og værdimæssige kodeks, som har været fremherskende i dette projekt. Projektet er erfaringsbaseret.
Målgruppe: Oprindeligt havde man planlagt, at man ville henvende sig til
brugere af tre væresteder i Odense Kommune. Tidligt i projektet fandt man
dog ud af, at det ville være formålstjenligt at fokusere indsatsen på deltagere fra et enkelt af værestederne under Odense Kommune, nemlig værestedet „Lyset‟. Man har ønsket at henvende projektet til ikke-aktive misbrugere, og man har været opmærksom på det uheldige i at mixe aktive og ikke
aktive misbruger i dette projekt. Der har i projektperioden været 27 personer med regelmæssig deltagelse i projektet, som har fuldført fem-seks måneders træning på i alt fire hold. Her er der tale om 19 mænd og 8 kvinder.
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Derudover anføres, at 12 personer har været deltagere på de fire hold i kortere tid, men er droppet ud igen af mange forskellige årsager. I den afsluttende afrapportering til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at der specielt på det fjerde gennemførte hold har været en del løbende udskiftning
undervejs, hvilket sandsynligvis har svækket effekten for deltagerne på det
pågældende hold. Men samlet konkluderes, at der har været gennemført
flere fulde motionsforløb med flere deltagere.
Dokumentation: I statusrapporten fremgår ovenstående tal. Man har ved
de enkelte modulers begyndelse bedt deltagerne om at udfylde et spørgeskema. Tilsvarende har man gjort ved et moduls afslutning. CRF har fået
tilsendt eksemplarer af spørgeskemaerne (dog ikke udfyldt stand). Det er på
denne baggrund, at man har kvantitativ dokumentation for projektets deltagere. Endvidere har værestedslederen ført en slags logbog, hvor hun har
noteret ned, hvor mange der er kommet fra gang til gang, og hvilke undskyldninger de evt. har haft for ikke at møde op. Disse ark er CRF bekendt
med eksisterer. Værestedslederen vurderer, at der er 10 af de deltagende,
som fortsat dyrker motion på eget initiativ i dag.
Metode: Man ønsker ad frivillighedens vej at skabe interesse for deltagelse
i motion og idræt blandt værestedernes brugere. Endvidere ønsker man også at fastholde interessen, så motion og deltagelse i idræt bliver en naturlig
del af hverdagen i værestederne. Det nævnes i interviewet, at dette projekt
har benyttet sig af metoden „Janes metode‟. Herved forstås, som det også
tidligere er blevet påpeget, at det er værestedslederens evne til at motivere,
ansvarliggøre og følge op på de enkelte deltagere, som har været den afgørende metode. En væsentlig idé har hele tiden været, at de deltagende har
taget ejerskab for idéen med projektet, så de selv kan gå ind og være styrende i forhold til form og indhold i den organiserede motion. Med en skabelse af ejerskab og udlevering af tøj, som følger en fitnessdresskode, forventes det også, at man netop minimerer en grundlæggende frygt for at falde igennem i uvante cirkler blandt såkaldt normale danskere.
Dokumentation: Projektets metode er erfaringsbaseret. Projektet har været
inspireret af, hvilke erfaringer man har haft med motion og idræt i behandlingstilbuddene i Ungeafdelingen. Dokumentation for metoden ligger i udsagnene fra interviewet med værestedslederen og konsulenten. Dokumentation på, at værestedsleder og instruktør har været gennemgående personer
findes i såvel en opgørelse over timeforbrug, i de tre kvalitative interviews,
som er medsendt, samt i instruktørens bachelorprojekt „Tidligere misbrugere og fysisk aktivitet. Påbegyndelse og fastholdelse af fysisk aktivitet‟, afleveret til Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet.
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Varighed, intensitet og struktur: Projektet har bestået af fire moduler
hver af seks måneders varighed over en 2-årig periode. Intensiteten har været træning to gange per uge a to timer i motionscenter med henholdsvis
konditions- og styrketræning. Derudover har der været arrangeret løbeture
for evt. interesserede. Endelig har der været fri adgang til deltagelse på
holdene til at anvende motionscentret i centrets øvrige åbningstid. Der noteres også i den afsluttende statusrapport, at flere har benyttet sig af muligheden for at træne på egen hånd.
Dokumentation: Det fremgår af bilaget vedr. kontrakt med træningsstedet
„Motion og Trivsel‟, at der trænes to gange per uge. I bilaget angående
regnskab vedr. Narkopuljen fremgår, hvilke poster der er til motionscenter
og instruktører. I spørgeskemaet udleveret ved begyndelsen og ved ophør,
har man også kunnet registrere, hvem der gennemførte projektet i de seks
måneder som planlagt. Endelig indeholder de ark, som værestedslederen
har haft som en slags logbog, også dokumentation for varighed og intensitet.
Individuel planlægning og koordinering: På baggrund af værestedslederens kendskab til de enkelte deltagere samt på baggrund af spørgeskemaerne, som blev udfyldt ved påbegyndelse af hvert modul samt instruktørens
løbende justering og udarbejdelse af individuelle træningsprogrammer, har
der været mulighed for individuel planlægning. Værestedslederen har sendt
sms‟er til samtlige deltagere, hver gang det var træningsdag.
Dokumentation: Dokumentation for den individuelle planlægning og koordinering fremgår af 3.3. i den endelige afrapportering til Indenrigs- og
Socialministeriet. I dokumentationsbilaget fra motionscentret fremgår også,
at aftalen omfatter „individuelle programmer til deltagerne og disse opdateres undervejs i forløbet‟. Spørgsmålet berøres også i de tre interviewudskrifter, som er vedlagt. Endelig er der også spørgsmål i interviewguiden i
det afsluttende bachelorprojekt, som relaterer til deltagernes egen mening
og indflydelse på den motion, der laves.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Der har været en
værestedsleder, en instruktør samt en konsulent/projekt-koordinator fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tilknyttet dette projekt. Værestedslederen har været aktiv i alle projektets faser. Instruktørens rolle har også været at motivere vedvarende. Konsulentens opgave har været at tilse, at projektbeskrivelsen blev fulgt samt udarbejde afrapporteringer til Indenrigsog Socialministeriet. Det fremgår også i løbet af interviewet, hvor værestedslederen og konsulenten er til stede, at der løbende har været sparring
mellem de to.
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Dokumentation: Det fremgår af afrapporteringen til Indenrigs- og Socialministeriet, at der har været et samarbejde mellem instruktør og projektkoordinator vedrørende spørgeskemaer. Der er vedlagt et referat fra styregruppemøde nr. 1. Der er dog ikke vedlagt andre end det ene dateret 26.
juni 2006. I interviewet fremgår, at værestedslederen og projektkonsulenten
har haft regelmæssige møder. Der er ikke vedlagt cv for de enkelte medarbejdere.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Der er en høj grad af målopfyldelse af projektets succeskriterier. I afrapporteringen holdes de enkelte
succeskriterier op mod, hvilke mål projektet har nået. Fx nævnes at instruktøren formår at komme i dialog med værestedernes brugere, at det er lykkedes at skabe interesse for tilbuddet, at skabe ejerskab til tilbuddet, at
fastholde deltagerne, at gøre deltagerne til ambassadører for ideen, at deltagelsen har betydning for den deltagendes situation i øvrigt, samt at det er
lykkedes at fastholde de deltagendes interesse ud over projektperioden. I
interviewet nævnes, at det vanskelige har været at få de deltagende til at
blive en del af det generelle foreningsliv.
Dokumentation: I spørgeskemaerne, som deltagerne har besvaret ved afslutningen af deres motionsforløb, fremgår det entydigt - ifølge afrapporteringen - at deltagernes fysiske og psykiske velvære er blevet forbedret. Værestedslederen konkluderer også, at deltagelsen i projektet har en entydig
positiv virkning på deltagerne, jf. afrapportering og interview. Endelig
fremgår det også af de tre interviews, der er blevet lavet, at deltagelsen har
haft en særdeles positiv effekt. Ca. 10 af de deltagende er i dag fortsat med
at dyrke motion på eget initiativ. Imidlertid fremgår, at tre tidligere projektdeltagere i dag er medlem af fodboldklubber i Odense, to dyrker motion
i motionscenter for egen regning, fem deltager på frivilligt løbehold forankret på værestedet. Man kan, som instruktøren selv nævner i sit bachelorprojekts konklusion, påpege, at en mere objektiv bedømmelse af de deltagendes kondital kunne have været sikret, hvis man havde målt deres kondital ved baseline samt ved afslutningen af et forløb.
Gennemsigtighed: Der er en høj grad af gennemsigtighed i dette projekt,
som generelt er overskueligt og veldokumenteret.
SAMLET VURDERING: Der er tale om et projekt, som er erfaringsbaseret. Projektet kan dokumentere, at der er opnået fine resultater. Man har
således løbende været opmærksom på vigtigheden af gennemgående personer, der netop vedvarende kunne motivere og engagere deltagerne. Man har
været opmærksom på at føre logbog over deltagerne fra gang til gang. End118

videre har man også fået deltagerne til at udfylde et spørgeskema ved begyndelse og ved afslutning af et forløb. Endelig har man også lavet tre interviews med deltagere. Det er positivt, at man kontinuerligt har haft opmærksomheden rettet mod at fastholde erfaringer skriftligt i løbet af projektperioden. Der er tale om systematik, struktur og gennemsigtighed. En
objektiv måling af de deltagendes kondital kunne selvfølgelig have styrket
den objektive bedømmelse. Imidlertid er det afgørende, at projektet i så høj
grad når sine mål, og at der fortsat, efter projektets ophør, er en del, som
dyrker idræt på egen hånd.
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A10. Evaluering af projekt ‘Skur 2’, Gladsaxe Kommune
FORMÅL: Forhistorien til dette projekt er, at man har ønsket at udvide
åbningstiden til at omfatte alle hverdage i ugen i et allerede eksisterende
værested for misbrugere i Høje Gladsaxe.
Formålet med projektet, som også kaldes værestedets navn, nemlig
„Skur 2‟, er at forbedre den almene sundhedstilstand for brugerne af værestedet. Servering af morgenmad og et varmt måltid mad forventes at bevirke, at brugerne bliver fastholdt til værestedet. Udvidelsen giver også mulighed for i højere grad at motivere målgruppen til deltagelse i fysiske aktiviteter. Endvidere ønsker man også med projektet at være med til at styrke
de sociale bånd, der er dannet blandt brugerne, allerede inden projektet er
gået i gang. Derudover skal aktiviteterne i værestederne være med til at
støtte den enkelte bruger i udviklingen af personlige kompetencer. Endnu et
sigte med værestedet og den udvidede åbningstid/aktiviteter er at være med
til at reducere lokalsamfundets negative opfattelse af målgruppen. Endelig
har man intentioner om at kunne være mere opsøgende i forhold til at få
flere af områdets beboere til at komme i „Skur 2‟.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet har i alt fået tildelt kr. 799.000. Projektet løber fra 1. juni 2006 til 1. november 2008.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med en god dokumentation af målgruppen,
men ellers med ringe
grad af gennemsigtighed i dokumentationen.
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PROJEKTFORLØB:
Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der i løbet af projektet er forskellige
milepæle. Fx skal man 1. juni 2006 udvide åbningsdagen med to dage, 1.
juli 2006 vil man indkøbe en kano eller robåd, 1. september 2006 skal der
være ansat en medarbejder, og 1. marts 2007 er der opnået kontakt til de
borgere i målgruppen, der er kendt af de ansatte, og disse er blevet indbudt
til at komme i „Skur 2‟. Endvidere nævnes 1. juli 2007, hvor brugerne skal
besvare et spørgeskema, kvartalsvise opfølgninger foretaget af de tre samarbejdspartnere og endelig 1. august 2008 en evaluering af udvidelsen af
åbningstiden i „Skur 2‟.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Projektet er forankret i erfaringer med tidligere
væresteder og har derfor ikke et teoretisk udgangspunkt. I stedet har det
handlet om, hvilke interesser de tre aktører, Gladsaxe Kommune, Haraldskirken og Boligselskaberne, har haft med projektet. Projektet er erfaringsbaseret, idet det bygger videre på lokale erfaringer fra Høje Gladsaxe.
I interviewet nævnes følgende: Gladsaxe Kommune har haft en interesse i
at flytte nogle borgere til lønindtægt eller til aktivering. Fællesdriften har
haft et boligsocialt sigte (her nævnes, at få alkoholikere og misbrugere væk
fra det offentlige rum). Haraldskirkens sigte har måske været at få nogle til
fællesspisning i kirken om mandagen. I „Skur 2‟ er blevet praktiseret, hvad
der betegnes som „Skurpædagogik‟. I dette begreb ligger det at kunne fornemme situationen og tage de evt. episoder og konflikter, der måtte være
under opsejling, i opløbet.
Dokumentation Der er vedlagt baggrundsmateriale til projektet, som i nogen grad dokumenterer ovenstående. Det er dog ikke forandringsmodellen,
der dokumenteres, men hvilke intentioner de tre interessenter har haft med
„Skur 2‟s udvidede åbningstid (bilag 5 og 8).
Etik og værdier Oprindeligt var det faktisk hensigten, at stedet skulle
komme i gang, og dernæst skulle medarbejderne gradvist trække sig ud,
således at det blev fuldstændigt brugerdrevet. Tanken var her, at de såkaldt
stærke brugere skulle være nøglebærere. På grund af den lave ledighed er
de stærke brugere kommet i arbejde, og derfor har denne vision ikke kunnet
blive fuldbyrdet. Der er dog faste møder, ad hoc møder, aktivitetsmøder,
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feriemøder m.fl., hvor brugerne af værestedet tager del. På baggrund af erfaringer er der fokus på, at brugerne inddrages i så høj grad som overhovedet muligt. „Skur 2‟ er ikke et behandlingssted, men derimod et værested
baseret på frivillighed.
Dokumentation Flere steder i materialet dokumenteres, at brugerinvolvering har været en kongstanke i projektet fx bilag 1 (sektion 2: etik og værdier), bilag 8 og 9, som refererer til møder og baggrundsstof i relation til
projektet førend dets start. Bilag 4 (Husregler) og bilag 5 (Grundlov for
„Skur 2‟) omhandler det etiske og det værdimæssige. Imidlertid er der ikke
dokumentation for, at brugerne rent faktisk har været involveret ud over
eksempler, som der refereres til i selve interviewet.
Målgruppe: Målgruppen er borgere med længerevarende misbrug, der er
socialt udstødte uden socialt netværk, og som har ringe eller ingen kontakt
med myndighederne. I interviewet fortælles, at der er 17-20 mennesker
hver dag, som er brugere af værestedet.
Dokumentation: I bilag 3 dokumenteres, hvilke borgere der haft tilknytning til værestedet. Borgerne står registreret med fornavn, alder, bopæl,
misbrug, og hvilken anden hjælp de modtager. I alt er der tale om 65 personer, som har haft deres gang i „Skur 2‟. Endvidere fremgår, hvor mange
der er på kontanthjælp, modtagere af førtidspension, folkepension og sygedagpenge. Endelig fremgår også, hvor mange der er i arbejde og er selvforsørgende.
Metode: Projektet anvender ikke en bestemt metode. I en vis forstand er
udvidelsen af åbningstiden med to dage om ugen selve metoden, idet kerneydelserne er at tilbyde målgruppen støtte, omsorg, kost, aktiviteter og
motion som et alternativ til en dagligdag, der ofte er præget af selvdestruktiv adfærd. Projektet er erfaringsbaseret.
Nævnes skal, at medarbejderne på projektet har modtaget undervisning
af en uges varighed i „den motiverende samtale‟ med henblik på at fremme
brugernes forståelse for værdien af sund kost, motion, rygestop og tandhygiejne. Man lægger vægt på, at brugeren skal mødes af en medarbejder, når
de kommer ind i „Skur 2‟. Ud over at en medarbejder tager hånd om nye og
evt. svage brugere af skuret, så er det også med til at motivere nyankomne
til at gøre noget i „Skur 2‟.
Dokumentation: I bilag 1, som er selve spørgeguiden, fremføres, at medarbejderne har modtaget kursus i den motiverende samtale. I bilag 2 „Skur
2‟s værdigrundlag‟ står opført, hvilke værdier medarbejderne bør arbejde
ud fra.
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Varighed, intensitet og struktur: Strukturen for værestedet har været
skemalagt dag for dag. „Skur 2‟ lukker op kl. 10.00 og lukker kl. 15.00. Tiden indtil kl. 10.00 og efter kl. 15.00 har man brugt til at købe ind i, til møder med ejendomsfunktionærerne og til personlige samtaler med borgerne,
der har behov for dette inden åbningstid. Fællesdriften og Haraldskirken
har ikke haft vikarer til at afløse i forbindelse med sygdom, hvilket har betydet, at aktiviteter ikke har kunnet køre kontinuerligt. I alt drejer det sig
om tre en halv til fire måneder, hvor aktiviteterne ikke kunne køre kontinuerligt.
Dokumentation: Det dokumenteres i bilag 6, hvilken ugeplan man har arbejdet ud fra. I bilaget fremgår også, hvilke medarbejdere der har taget sig
af hvilke opgaver. Men det fremgår ikke, hvor længe de enkelte brugere har
benyttet stedet, og/eller i hvor høj grad de har deltaget i diverse arbejdsopgaver og aktiviteter. Jf. bilag 1 – besvarelse af spørgeguide – sektion 5 og 6
påpeges samtidigt det vanskelige i sådan en dokumentation, da skuret er et
åbent anonymt værested.
Individuel planlægning og koordinering: Man har ikke en individuel
plan med brugerne af „Skur 2‟. Sådan har projektet aldrig været tænkt. Den
individuelle indsats er snarere situationsbestemt. Det generelle ønske er, at
brugerne får bedre kostvaner, bliver mere aktive og kommer til at fungere
bedre socialt. Man ønsker også at være med til at minimere konflikter med
de øvrige beboere i bebyggelsen.
Dokumentation: Der findes ingen dokumentation for den individuelle
planlægning. Men det er heller ikke projektets sigte.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Som nævnt drives
projektet i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Haraldskirken og
Fællesdriften i Høje Gladsaxe. Sidstnævnte repræsenterer følgende boligselskaber: AAB, AB, FSB, FB og Lejerbo. De kommunale medarbejdere i
Skuret er ikke ansat på traditionel vis gennem et stillingsopslag, men var
ved projektets begyndelse allerede ansat på botilbud for misbrugere og socialt udstødte i kommunen. Fællesdriften og Haraldskirken har også leveret
arbejdskraft i et vist omfang. Projektet valgte dog at ansætte en projektmedarbejder med pædagogisk baggrund ved projektets begyndelse. Projektet er erfaringsbaseret.
Der har primært været tilknyttet medarbejdere med pædagogisk baggrund. Men derudover har der også været tilknyttet en diakon, husholdningslærer, en stud. theol., en møbelsnedker m.fl. Igennem kurset „Lighed i
Sundhed‟ er der uddannet tre medarbejdere til at varetage områderne sund
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kost og tandhygiejne, motion og rygestop. Alle har, som nævnt, været på
kursus i „den motiverende samtale‟.
Vedr. sygefravær er det kun registrering af de kommunale medarbejdere, der er tilgængelig. Dette tal er 8,16 %.
Dokumentation: Der er vedlagt en oversigt, hvor det fremgår, hvor mange,
hvilken uddannelsesmæssig baggrund, køn og hvor lang tid, man har arbejdet inden for området misbrug (bilag 7). I bilag 1 (sektion 7) fremgår også,
at der har været ugentlige personalemøder samt tallet for sygefravær. I bilag 5 og 6 fremgår, hvordan man har fordelt de praktiske roller på de tre
interessenter og de respektive medarbejdere.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektbeskrivelsen fremgår, at succeskriterierne for „Skur 2‟ er som følger:
1) Der er i gennemsnit 15 daglige brugere
2) 75 % af brugerne er aktive (dvs. at de som minimum deltager i én af
de tilbudte aktiviteter)
3) 75 % af brugerne deltager i skurmøderne
4) 50 % af brugerne udtrykker, at de ved at komme i „Skur 2‟ får det
bedre fysisk og psykisk.
I interviewet fortælles, at selve værestedsøvelsen er kommet godt i land.
Med projektet har man også medvirket til, at kommunikationen mellem
sagsbehandler og bruger er blevet forbedret. Det påpeges dog også, at man
gerne ville have opnået flere erfaringer på det boligsociale opsøgende arbejde. Det ville også have været gavnligt, dersom der kunne have været
fastholdt nogle af de psykisk syge i „Skur 2‟.
Projektet er afsluttet 1.11.2008.
Dokumentation: I bilag 1 (spørgeguide sektion 8) vurderer lederen af projektet, at brugernes sundhedstilstand antages at være væsentligt forbedret,
da et stort antal på hverdage får morgenmad og et varmt måltid til middag.
Det vurderes også, at brugerne har deltaget i forskellige former for aktiviteter. Samtidigt vurderes, at der er udviklet netværk på tværs af brugerne, og
at relationerne til områdets øvrige beboere er blevet forbedret. Imidlertid
vurderes det, at det har været vanskeligt at nå de psykisk syge misbrugere
grundet de begrænsede pladsforhold. Af bilag 3 fremgår, hvilke brugere der
har benyttet „Skur 2‟.
Gennemsigtighed: Projektet kan fremvise en ringe grad af gennemsigtighed. Det er ikke præget af at være et projekt, som har haft dokumentationsdelen som en integreret del af sit forløb. Det meste af dokumentationen
handler om baggrundsmateriale og andet af mere generel karakter.
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SAMLET VURDERING: Projekt „Skur 2‟ har i sit udgangspunkt været et
konkret og praktisk forankret projekt. Projektbevillingen har gået til at udvide åbningstiden fra tre til fem dage i ugen. Der har været ca. 65 mennesker, som har benyttet værestedet i projektperioden (jf. bilag 3).
Imidlertid får vi ikke dokumentation for projektets mål: 1) at forbedre
den generelle sundhedstilstand, 2) at flere deltager i fysiske aktiviteter, 3) at
styrke de sociale bånd, 4) at udvikle brugernes personlige kompetencer 5)
at forbedre lokalsamfundets negative opfattelse af brugerne. Nok får vi at
vide, hvem og hvor mange der i alt er kommet i „Skur 2‟. Ligeledes får vi
også indblik i den ugentlige struktur for værestedet. Det anses dog for en
væsentlig mangel i dokumentationsmaterialet, at målene faktisk ikke dokumenteres bedre. I projektbeskrivelsen står opført, at der vil blive udarbejdet spørgeskemaer, lavet kvartalsvise opfølgninger foretaget af de tre
samarbejdspartnere samt lavet en evaluering af udvidelsen af åbningstiden.
Imidlertid forelægger der ikke skriftligt materiale på dette. Generelt bærer
dokumentationen præg af hensigter og baggrundsmateriale frem for at vise,
hvilke resultater der er opnået i projektperioden.
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B
Kvalificering af indsatsen over for stofmisbrugere
i længerevarende metadonbehandling
I alt syv projekter indgår i denne gruppe.

Projekt/bevilling

Målgruppe

Målsætning formuleret af
projekterne

B1. ’Brug af Casemanagermodellen til
stofmisbrugere med
dobbeltdiagnose’,
Esbjerg.

Stofmisbrugere i
Ribe Amt med
sindslidelse, og
evt. med skrøbeligt/ manglende
socialt netværk,
fysiske helbredsdefekter eller
afbrudte behandlingsforsøg.
„Brugere indskrevet i KABS i
længerevarende
substitutionsbehandling.‟

Hjælpe den enkelte misbruger med
at finde og realisere den livskvalitet, vedkommende gerne vil have.
Mulighederne skal forbedres via
målrettet kontakt og støtte fra en
case manager. (Anslået 15-20 personer).

Bevilling:
1.290.000 kr.
B2. ’Case Management’, Glostrup.
Bevilling:
2.755.000 kr.
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Sikre koordineret og helhedsorienteret behandlingsindsats.
Udvikle nye samarbejdsrelationer
til kommuner som KABS modtager brugere fra.
Sikre kontinuitet og helhedsorientering i de tilbud, brugerne modtager på tværs af systemerne.
Indgå forpligtende samarbejdsaftaler med ovennævnte kommuner

B3. ’På metadon og Ældre stofmisdog en chance’,
brugere på meÅrhus.
tadon eller subutex som henter
Bevilling:
dette på Århus2.790.000 kr.
Klinikken, og
som ønsker en
forandring

At deres behandling skal lykkes,
ved at de bliver stabiliseret og får
en værdig og indholdsrig dagligdag.
Give redskaber til at tackle problemer uden tilbagefald m.m.
Højne livskvalitet
Opbygge/genetablere bæredygtigt
netværk
Stabilisering af den enkelte i hverdagen
B4. ’CasemanageDe hårdest bela- Systematisk anvendelse af case
ment Teamet – Et
stede stofmismanagement som central metode
Modelprojekt for
brugere i Århus Videreudvikling af positive erfaindsatsen over for de Kommune med ringer og resultater fra Substitutihårdest belastede
særligt behov for onsprojektet og Projekt Retssikstofmisbrugere i me- psykosocial- og kerhed.
tadonbehandling’,
sundhedsfaglig
Århus.
støtte.
Bevilling:
3.909.989 kr.
B5. Beskæftigelsesfremmende indsatser
for udsatte stofmisbrugere i Horsens
Kommune’, Horsens.
Bevilling:
4.800.000 kr.
B6. ’Struktureret
Case Management i
‘Lodsens Minde’,
Hundested.
Bevilling:
3.020.800 kr.

Ca. 125 personer
i ‟bruttomålgruppen‟ af
stofmisbrugere i
langvarig metadonbehandling.

Kvalificere og iværksætte et sammenhængende tilbud om udvidet
social støtte med henblik på at forebygge sociale problemer samt
fremme livskvalitet og udviklingsmuligheder.
Integrere beskæftigelsesfremmende aktiviteter, misbrugsbehandling
og øvrige sociale tilbud med afsæt
i et værested.
25-30 brugere
Udvikle og yde struktureret case
ved „Lodsens
management over for en udvalgt
Minde‟, som
gruppe brugere, baseret på en
modtager meta- grundig afklaring og visitation.
don, men ikke
behandling.
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B7. ’Misbrugsbehandling i gruppeforløb på
St. Dannesbo’,
Odense.
Bevilling:
2.124.000 kr.

Klienter indskrevet i FAB
med ophold på
forsorgshjemmet
St. Dannesbo,
som er visiteret
til gruppebehandling i modul
1 eller 2

Tilbyde gruppebehandling i nærmiljøet for at øge motivation hos
den enkelte.
Give mulighed for succesoplevelse i form af at kunne deltage i/gennemføre behandlingsforløb.
Udvikle og forbedre kvaliteten af
behandling.
Yde jeg-støttende funktion i gruppeforløb.
Øge livskvaliteten for den enkelte
deltager.

I alt blev der bevilget 20.689.789 kr. til disse syv projekter.
I det følgende gennemgås de enkelte evalueringer.
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B1. Evaluering af projekt ‘Brug af casemanagermodellen til
stofmisbrugere med dobbeltdiagnose’, Esbjerg
FORMÅL: Projektets formål er
 at sikre de hårdest belastede stofmisbrugeres juridiske og sociale
retssikkerhed.
 at sikre de får de tilbud, som loven foreskriver, men også at det
bliver gjort på en måde, som opleves rigtig for dem.
 konkret at få samspillet mellem de forskellige sektorer til at fungere på den enkelte stofmisbrugers præmisser, så denne oplever
at få den hjælp, som øger dennes livskvalitet.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i projektperioden blevet bevilget
1.290.000 kr. i alt. Projektet har varet fra 1. juni 2006 til 15. december
2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med ringe grad af gennemsigtighed i dokumentationen.

PROJEKTFORLØB: På baggrund af henvendelser fra Center for Misbrug, psykiatrien, jobcentret/Team Misbrug, hjemmestøtte, væresteder og
herberger har projektet foretaget opsøgende arbejde. Der har været foretaget hjemmebesøg og kortlægning af problemer og behov og herefter kontakt og brobygning til de forskellige instanser. Her har case manageren været med som ledsager.
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Mere specifikt har sagsgangen været den, at case manageren efter møde
med henvisende instans har taget kontakt til klienten og dernæst dannet sig
et overblik over klientens problemstillinger og behov. I den del af processen har det været vigtigt at opbygge en god relation til brugeren, hvorpå der
er blevet udarbejdet en grundjournal til indrapportering til Sundhedsstyrelsen. Dernæst er sagen kommet på konference i det tværfaglige sundhedsteam, og den videre sagsgang er blevet planlagt. Denne planlægning indebærer bl.a. arbejdet med indhentning af sagsakter, som skal ligge til grund
for den sundhedsfaglige udredning ved en overlæge i sundhedsteamet. Case
manager har typisk fulgt klienten til egen læge med henblik på viderehenvisning til psykiatrien og besøg hos den ansvarlige rådgiver på kommunen i
relation til sociale tilbud.
Efter denne indledende brobygning til forskellige enheder er klienten
typisk blevet fulgt af case manager til alle undersøgelser, udredninger og
lignende og er først blevet afsluttet, når kontakten til de forskellige enheder
er blevet bæredygtig jf. den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009). Endvidere fremgår, at definitionen på dobbeltdiagnoser i den
nyeste samarbejdsaftale mellem psykiatrien i Region Syddanmark og Center for Misbrug er blevet bredere end tidligere. Hele ADHD-området skal
nu henvises og behandles ved behandlingspsykiatrien, hvilket har gjort
målgruppen for dobbeltdiagnoser og behovet for brobygning til psykiatrien
endnu større.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Udgangspunktet for projektet var, at det på daværende tidspunkt Ribe Amts Misbrugscenter havde oplevet en stadig større
gruppe af stofmisbrugere, som søgte behandling for deres misbrug. Én
gruppe havde man især vanskeligt ved at få givet det rigtige tilbud, nemlig
gruppen med dobbeltdiagnoser. En del af dem har man forsøgt at behandle
i døgnbehandlingsregi og også i særlige tilbud, men det havde ikke været
særligt succesfuldt. Denne gruppes behov for støtte er, som bekendt, både
mere massivt og langvarigt end andre misbrugeres.
I 2005 besluttede man i Ribe Amt at styrke indsatsen for sindslidende
misbrugere. Her fik man beskrevet opgavefordelingen og samarbejdsprocedurer mellem misbrugsområdet og psykiatriområdet. Projektet ligger i
forlængelse af styrkelsen af denne indsats, hvor man sætter fokus på den
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meget tunge gruppe. Man ønsker dermed også at forbedre koordineringen
og samarbejdet mellem psykiatrien og misbrugscentret. Ambitionen er at
imødekomme de dobbeltdiagnosticeredes problematik om „at være placeret
mellem to stole‟. Metoden til at opnå forandringen er at ansætte en medarbejder som case manager, som konkret skal arbejde på at forbedre relationen.
Dokumentation: Projektansøgningen til Indenrigs- og Socialministeriet,
udarbejdet 2006.
Etik og værdier: Eftersom projektet er forankret i Center for Misbrug, Esbjerg, er det således også Center for Misbrugs værdigrundlag, som er projektets organisatoriske kontekst. Af dette fremgår, at menneskesynet bl.a.
er, at „Mennesker er forskellige og ønsker at blive behandlet derefter‟ og
værdisætningen bliver derfor at „Tage mennesker alvorligt og behandle
dem som individer‟. Mere konkret betyder det, at der ikke kun er én behandlingstype eller behandlingsmodel, der er den rigtige til alle, men at
mange forskellige kombinationer eller tilpassede løsningsmodeller kan være muligheden, som der står skrevet i værdigrundlaget. Af det afsluttende
interview med den projektansatte case manager siden 1. december 2008,
Kristina Povlsen, fremgår, at brugerne er blevet mødt på en meget værdig
måde, og i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner har brugeren været med i hele processen. Tilbagemeldinger fra brugerne har også været, at
de er blevet lyttet til og mødt med respekt.
Dokumentation: Vedlagt som dokumentation er Esbjergs Center for Misbrug generelle værdigrundlag.
Der er endvidere også vedlagt et eksempel på en samtykkeerklæring,
hvor den underskrivende giver samtykke til, at Center for Misbrug må indhente skriftlige og mundtlige oplysninger, der har konkret betydning for
behandlingen. Det afsluttende interview med Kristina Povlsen den 22. januar 2010.
Målgruppe: Målgruppen defineres som en person med følgende problemstillinger, uden at nødvendigvis alle kriterier er opfyldt:
 Stofafhængighed forstået som et massivt regelmæssigt stofforbrug
 Tegn på personlighedsforstyrrelse, svær karakterafvigelse eller
egentlig psykiatrisk lidelse
 Et skrøbeligt eller ikke-eksisterende socialt netværk samt stort behov
for omsorg og støtte som forudsætning for fastholdelse i behandling
 Fysiske helbredsdefekter som følge af misbruget
 Flere afbrudte behandlingsforsøg bag sig og en manglende evne til at
reagere positivt på de tilgængelige behandlingstilbud.
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Først antog man, at målgruppen lå et sted mellem 200 og 300 personer, jf.
statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2007). Målgruppen viste
sig dog sidenhen at være større, eftersom Sundhedsteam Esbjerg i løbet af
projektperioden har behandlet 300 personsager. Dertil kommer, at opmærksomheden på ADHD-området har medført en yderligere stigning i målgruppen, og den vurderes i den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og
Socialministeriet (2009) til at være mellem 350 – 450 personer.
Af den første status til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) fremgår, at
case manageren har været brugt i alt i 63 cases, heraf 20 i længere forløb. I
maj 2008 var der 12 brugere i projektet, hvoraf otte var mænd og fire kvinder. Af den afsluttende status til Indenrigs og Socialministeriet (2009)
fremgår, at fra 1. december 2008 og frem mod projektets afslutning ultimo
2009 har der været indvisiteret 27 aktive sager. Af disse 27 har 20 kunnet
afsluttes, og ved udarbejdelsen af den afsluttende statusrapport var der syv
aktive sager. Af de 27 projektdeltagere var 17 mænd og 10 kvinder. I det
afsluttende interview fortælles, at aldersspredningen (det formodes at være
i løbet af det sidste projektår, hvor Kristina Povlsen har været ansat på projektet) har været fra 18 år og til midten af 50‟erne. De fleste af projektdeltagerne har været sidst i 20‟erne og først i 30‟erne.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Kristina Povlsen 22. januar 2010. Der er vedlagt statusrapport fra projektåret 2007 og den afsluttende statusrapport fra 2009. Statusrapport fra 2008 er imidlertid ikke vedlagt.
Metode: Case management er metoden i dette projekt. Man ønsker at forbedre den enkelte misbrugers livskvalitet via målrettet kontakt og støtte fra
en case manager. Fokus er derfor på misbrugerens egne behov, ønsker og
ressourcer. Case manager-funktionen har været at være brobygger til primært egen læge og videre via henvisninger til behandlingspsykiatrien og
det sociale system med henblik på generelle ydelser.
Case manageren har til opgave:
 At kortlægge brugerens færdigheder og ressourcer ud fra ASI
 At udvikle en aftale/plan for at imødekomme de behov, der blev
identificeret i kortlægningen. Der vil i høj grad blive taget højde for
de individuelle behov i denne handleplan.
 At engagere brugerne og arbejde aktivt med dennes netværk i bred
forstand
 At sørge for at alle nødvendige tilbud tilvejebringes. Der tages ansvar for om eksterne tilbud fungerer tilfredsstillende
 At tilbyde hurtig hjælp
 At forestå kontakten med brugeren gennem samtaler mindst en gang
ugentligt, i kritiske perioder hyppigere
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 At arbejde med assertiv tilgang. Målet er at fastholde brugeren i den
individuelle handleplan og derigennem øge brugerens selvstændige
valgmuligheder
 At være koordinator/tovholder i forhold til samarbejdspartnere.
Dokumentation: Projektbeskrivelsen til Indenrigs- og Socialministeriet,
udarbejdet 2006. Det afsluttende interview med Kristina Povlsen den 22.
januar 2010.
Varighed, intensitet og struktur: Det har været meget forskelligt, hvilken
varighed de enkelte forløb har haft, fortælles det i det afsluttende interview.
Nogle har man mødtes med to timer i ugen og andre har man mødtes med
fem timer. Disse erfaringer stammer sandsynligvis fra sidste del af projektperioden, hvor Kristina Povlsen har været ansat.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Kristina Povlsen, den 22.
januar 2010.
Individuel planlægning og koordinering: I den første status til Indenrigsog Socialministeriet (2007) fremgår, at langt de fleste brugere i projektet
bliver psykiatrisk diagnosticeret og behandlet for deres dobbeltdiagnose.
Via ASI kortlægger man brugerens færdigheder og ressourcer. Det fremgår
også af projektbeskrivelsen, at man i forbindelse med handleplanen vil tage
højde for de individuelle behov samt fastholde brugeren i denne handleplan
og dermed øge brugerens selvstændige valgmuligheder.
Dokumentation: Projektbeskrivelse til Indenrigs- og Socialministeriet.
Statusrapport (2007) og statusrapport (2009) til Indenrigs- og Socialministeriet.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Case manageren på
projektet har været tilknyttet Center for Misbrugs team for substitutionsbehandling. Der har været etableret samarbejde med psykiatrien og de omkringliggende kommuner, dog især Esbjerg Kommune, som overtog Center
for Misbrug pr. 1. januar 2007. Man har haft en samrådsorganisation for
samarbejde mellem Center for Misbrug og behandlingspsykiatrien. To gange pr. uge har case manageren haft møde/konference med Sundhedsteamet,
som ligger i tilknytning til Center for Misbrug. I forbindelse med disse møder har den projektansatte modtaget supervision samt faglig sparring.
Dokumentation: Afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007. Det afsluttende interview med Kristina Povlsen 22. januar 2010.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Projektet har følgende mål/
succeskriterier:
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 At den enkelte bruger oplever en forbedret livskvalitet (udspecificeret som en opfyldelse af sociale rettigheder, sikre den nødvendige
behandling, forebygge forværring af tilstand)
 At brugerne tages med på råd og inddrages så meget som muligt i
beslutninger vedrørende deres eget liv
 At de pårørende føler, at de har en person, de kan kontakte – og som
ved besked med deres pårørende
 Systematisering af handleplansarbejdet
 Bedre koordinering mellem de aktuelle aktører (Misbrug – Psykiatri
– Forsørgelse/Kommune).
Milepælene beskrives som
 Få kontakt med brugerne og kortlagt deres problemstillinger ved
brug af ASI
 Få omsat viden om den enkeltes behov til aktiv handling
 Få de forskellige aktører til at trække på samme hammel.
Med baggrund i ASI-registrering evalueres en gang årligt, fremgår det af
projektansøgningen. Denne evalueringsmåde kender Kristina Povlsen
imidlertid ikke noget til, direkte adspurgt i forbindelse med interviewet givet til Center for Rusmiddelforskning.
I den første status til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) fremgår, at
man har opnået, at langt de fleste brugere bliver psykiatrisk diagnosticeret
og behandlet for deres dobbeltdiagnose. Man har fået fat på folk, som var
kendte i psykiatrien, men som man havde mistet kontakten med. Endvidere
nævnes, at socialt har projektet resulteret i rejsning af pensionssager, tildeling af SKP‟er og etablering af beskyttet beskæftigelse. Væsentligt for projektets resultater har været det tillidsforhold, der er blevet etableret mellem
brugeren og case manager. I status af 2007 gennemgås tre cases, som alle
viser, hvor vigtig en rolle case manageren på projektet har spillet i forhold
til at yde den rette støtte til de pågældende samt at sikre et bedre samspil
med alle parter, som har været involveret. Det fremgår også her, at hvis de
forventede resultater ikke er opnået, ligger årsagen, som oftest, hos brugeren, fx i form af drop out, misbrugstilbagefald og andet. Enkelte gange har
man måttet afvise en voldelig klient.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009) fremgår, at der ikke har været oven for nævnte problemer i det sidste år af projektperioden. Her har problemet i stedet været at finde egnede tilbud til den
relativt store gruppe af misbrugere med svære personlighedsforstyrrelser,
adfærdsforstyrrelser og ADHD.
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Af den første statusrapport (2007) fremgår, at af de 20 brugere, der samlet har været i projektet i 2007, „oplever 16, at der er sket forandring til det
bedre i deres situation‟. I samme status fremgår, at „De operationelle mål
og succeskriterier vurderes i høj grad at være opnået med en brugeroplevet
succes på omkring 80 %‟. Målingen er foretaget ved simpel optælling og er
foretaget af case manager i samarbejde med overlæge i SundhedsTeam Esbjerg, som ligeledes har vurderet målingerne. Dokumentationen mangler
uddybende forklaringer, og det oven for citerede fremstår derfor som
uigennemsigtigt.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009) fremgår, at det vurderes, at projektet har medført et klart bedret samarbejde mellem misbrugscentret (sundhedsteam og case manager) og henholdsvis praktiserende læge, behandlingspsykiatrien og de sociale tilbud. Dette forbedrede samarbejde skal ses på baggrund af, at case manageren følger klienterne til alle konsultationer og besøg. Den valgte metode må derfor ses som
en succes, men der reflekteres derudover ikke over metoden i projektet.
Resultatet har været, at alle de klienter, som case manager Kristina
Povlsen har været i kontakt med, har fået en sundhedsfaglig udredning ved
overlæge og psykiater i sundhedsteamet. Der er blevet stillet en diagnose
for psykiatriske lidelser, og har det måttet give anledning til et behandlingstilbud i behandlingspsykiatrien, har man fået et sådan. Andre har kunnet
håndteres via behandling hos egen læge. Socialt har case manager ved behov formidlet bostøtte, aktivitetstilbud og tilbud i idrætskraftcentret tilknyttet misbrugscentret.
Desuden har misbrugscentrets dagbehandling udtrykt stort udbytte af
case manager-funktionen med henblik på at tilrettelægge de behandlingsmæssige terapeutiske tilbud til klienterne. I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009) er også eksemplificeret et forløb med en
33-årig mand. I det konkrete arbejde med den 33-årige fremgår, at case
manager har haft 23 samtaler med den pågældende inden indlæggelse, under indlæggelsen har der været fem samtaler, og kontakten er ved afrapporteringen i den afsluttende fase med henblik på overgang fra et intensivt forløb ved Klinik for Skizofreni.
De brugere, som har fået et behandlingstilbud i behandlingspsykiatrien,
har oplevet en stor forandring, men den store gruppe, hvor hverken behandlingspsykiatriens tilbud eller de kommunale tilbud slår til (dvs. personlighedsforstyrrede, svært adfærdsforstyrrede eller ADHD klienter), har ikke
oplevet en forandring. Sommetider har de reelt oplevet en forværring, idet
vedkommende får indsigt i sin lidelses karakter, men der er ikke noget behandlingstilbud, jf. den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet
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(2009). Imidlertid dokumenteres ikke yderligere, på hvilken måde brugerne
selv har oplevet forandringen.
Forløbet opleves som en succes, når systemerne omkring case manager
har et tilbud til klienten. De personer, som der så ikke kan findes et tilbud
til, oplever det ikke som en succes. Ved den aktuelle indrapportering drejer
det sig om otte sager, hvor der ikke er en brugeroplevet succes.
Målingerne i den afsluttende status er foretaget af case manager i samarbejde med sundhedsteam og overlæge ved sundhedsteam.
Dokumentation: Der er vedlagt statusrapport (2007) samt den afsluttende
statusrapport (2009) til Indenrigs- og Socialministeriet.
Gennemsigtighed: Dokumentationen til dette projekt er ganske sparsom.
Som primærdokumentation er vedlagt statusrapport 2007 og den afsluttende statusrapport 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet. Endvidere er projektets dokumentation ret uigennemsigtigt. Der efterlyses dokumentation
for især et samlet overblik i relation til varighed/intensitet og effekt af indsats.
SAMLET VURDERING: På den ene side har man i de to vedlagte statusrapporter forsøgt at give en indføring i, hvordan arbejdet er blevet lagt til
rette, men på den anden side er det uklart, hvordan man er kommet frem til
den sparsomme kvantitative dokumentation i statusrapporterne til Indenrigs- og Socialministeriet. Det ville have givet en bedre gennemsigtighed,
hvis man have fået et samlet overblik over, hvem der deltog, hvor længe
man deltog og med hvilket resultat. På baggrund af det medsendte vides
ikke, hvor mange der sammenlagt i projektets løbetid har deltaget i intensive forløb og i ekstensive forløb. En tidsplan for projektet ville også have
givet et overblik over projektets aktiviteter og proces. Nok kan de enkelte
cases være med til at eksemplificere arbejdet og dets resultater, men CRF
mangler dokumentation for projektets proces.
Det fremgår ikke, hvordan man har målt på projektets mål/succeskriterier. Er det sket via ASI, virker det, som om denne måling har været fraværende i en stor del af projektperioden, og derfor er dokumentationen ret
usammenhængende. Eksempelvis kan man spørge, jf. de tre første mål/
succeskriterier i projektet, hvordan man har målt på 1) at den enkelte bruger oplever en forbedret livskvalitet, 2) at brugerne tages så meget med på
råd som muligt, og 3) at de pårørende føler, at de har en person, de kan
kontakte. Projektet har taget udgangspunkt i erfaringer med målgruppen og
forbliver erfaringsbaseret frem for vidensbaseret. CRF ville have ønsket en
mere udførlig og sammenhængende gennemgang både kvalitativt og kvantitativt af projektets resultater.
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Ikke desto mindre er det tilfældet, at projektet har muliggjort, at der er
blevet sat fokus på en vanskelig problematik. Via cases og optællinger
fremgår også, at mange er blevet hjulpet på vej mod en udredning/afklaring. CRF er også bekendt med (på baggrund af det afsluttende
interview med Kristina Povlsen), at der har været initiativ og vilje til at
hjælpe gruppen til at komme nærmere en afklaring af dets mange problemer. Samtidig gør projektet også opmærksom på en ny gruppe af misbrugere med ADHD mm, hvor der fremover vil være brug for en fornyet og forstærket indsats.
Oprindeligt ønskede man efter projektets ophør at implementere det i
NY-Esbjerg Kommune.
Det er ikke sket, men man har etableret et psykosocialt rådgivningsteam
1. januar 2010 i Bramming.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) anbefaler case manageren følgende:
1) Case manager-funktionen bør primært bestå i intensiv kontakt til
brugere og således ikke unødigt bureaukratiseres.
2) Funktionen er bedst forankret, som det har været i løbet af projektet i
et tværfagligt team med læge/psykiater, sundhedsfaglig og pædagogisk personale, hvor tingene fortløbende kan konfereres, planlægges
og superviseres.
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B2. Evaluering af projekt ‘Case management’, KABS Glostrup
FORMÅL: Formålet med projektet er at
 sikre en koordineret og helhedsorienteret behandlingsindsats for
de brugere, der er i længerevarende substitutionsbehandling med
udgangspunkt i case management metoden
 udvikle nye samarbejdsrelationer til de kommuner, KABS modtager borgere/brugere fra i forhold til at understøtte den koordinerende funktion i case management
 sikre kontinuitet og helhedsorientering i det tilbud, brugerne/borgerne modtager på tværs af systemerne (KABS og brugernes bopælskommune) ved hjælp af den koordinerende funktion i
case management metoden
 indgå forpligtende samarbejdsaftaler med de kommuner, KABS
modtager brugere fra.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt den 1. juni 2006 og
afsluttet 1. maj 2010.
Projektet er blevet støttet med i alt 2.755.000 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
i høj grad baseret på
generaliseret viden
med en gennemsigtig
dokumentation.
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PROJEKTFORLØB: Ifølge KABS‟ årsrapport for 2008 har projekt „Case
Management‟ i det første projektår etableret faste mødefora mellem kommunerne og KABS. Dette er sket på et overordnet ledelsesniveau og på lokalt niveau, hvor de respektive afdelinger har mødtes med de kommunale
misbrugsbehandlere og andre relevante kommunale repræsentanter fra afdelingens optageområde.
Internt er der gennemført en opkvalificerende kursusrække for kontaktpersonerne (case managere) i KABS:
- Jurakursus ved cand.jur. Peter Sindal Lundsberg.
- At skrive. Et redskab til kommunikation og dokumentation ved uddannelseskonsulent cand.phil. Lisbeth Dybro.
- Kommunikation og samtaleteknik i behandlingsarbejdet ved tre af
KABS´ psykologer.
Der er endvidere udarbejdet skabeloner og manualer for indstillings-, genindstillings- og statusskrivelser for at sikre kvalitet og homogenitet i det
materiale, der fremsendes til kommunerne (KABS årsrapport 2008: 42).
I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet 2008/2009 fremgår,
at for at skabe synergi blandt organisationens kontaktpersoner, er kontaktpersonerne fra specialafdelingerne (KASA, Rusnavigatørerne, Det Udkørende Team og Familievinklen) inddraget i projektet. Det fremgår af samme, at kommunerne i det forløbne projektår fandt, at der var stor variation i
den skriftlige kvalitet i indstillinger. Alle kontaktpersoner i KABS har således i det forløbne projektår været målgruppe for intensiv opkvalificering i
forhold til udarbejdelsen af indstillinger, statusskrivelser og genindstillinger, jf. ovenstående. Kommunerne har efterspurgt en årsrapport og en sådan er blevet udarbejdet (KABS årsrapport 2008). I slutningen af 2008 blev
der gennemført en audit på 30 % af alle nyindskrevne brugere i de regionale afdelinger i årets sidste kvartal. Denne audit blev fulgt op af en forespørgsel hos kommunerne vedr. kvaliteten af indstillingsskrivelserne. Resultatet var her positivt. Men der var et problem med behandlingsplaner,
som kommunerne efterlyste. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at KABS
havde et større efterslæb. Kvaliteten af behandlingsplanerne levede ikke op
til KABS´ kvalitetsstandarder, hvorfor det blev vægtet i det følgende projektår.
Sidst nævnes også forbedringer i det elektroniske klientjournaliseringssystem KLABS. Formålet har her været, at KLABS understøtter kontaktpersonernes case managerfunktioner både på brugerniveau og i samarbejdet
med kommunerne. Analysen foregik på en endags-workshop med deltagelse af repræsentanter fra KABS tre regionale afdelinger. I 2009 fremgår, at
de foreslåede løsninger er behandlet på ledelsesniveau og blev forsøgt ind-
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arbejdet i KLABS. Det blev på daværende tidspunkt forventet i drift sommeren 2009.
Ifølge den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet
2009/2010 har det sidste år af projektet handlet om forankring. Aktiviteterne har derfor taget afsæt i målinger, interview og dialoger med henblik på
at afdække eventuelle behov for justeringer af KABS´ case management
model. Projektlederen har bl.a. gjort følgende:
 Deltaget i og evalueret på KABS´ introduktionskurser for nye medarbejdere, hvor „Case Management-modellen‟ præsenteres.
 Siddet med ved behandlingskonferencer for at afdække om retningslinjerne for afholdelse af behandlingskonferencer følges.
 Gennemgået referater fra ledermøder med fokus på, hvordan der følges op på diverse samarbejdsmøder med kommunerne, samt hvilke
tiltag ledergruppen beslutter for at sikre elementerne i samarbejdsaftalen.
 Litteraturstudier i forhold til forandringsprocesser og forandringsledelse samt læring i sociale praksisfællesskaber med henblik på at
formidle inspiration til ledergruppen.
 Litteraturstudier i forhold til diverse effektiviseringsteorier og metoder, herunder LEAN og erfaringer fra projektverdenen med henblik
på at imødekomme udsagn fra afdelingsledere og medarbejdere om,
at der ikke er tid nok til at anvende „Case Management-modellen‟ i
praksis.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Det fremgår af projektbeskrivelsen, at på baggrund
af erfaringer og anbefalinger, der er blevet fremsat i forbindelse med en
analyse af de fire metadonforsøgsprojekter, har KABS valgt at revidere
sagsbærerfunktionen til en udvidet kontaktpersonsfunktion, der hviler på
case management metoden. Den enkelte brugers kontaktperson skal i fremtiden ikke bare være opmærksom på stabilisering af brugernes misbrug,
men på alle elementer i brugernes liv. Så ud over selve misbruget skal kontaktpersonen også være opmærksom på brugerens sundhedstilstand, netværk, økonomi, bolig, juridiske forhold, arbejde/uddannelse, familie og
sidst, kompetencer og ressourcer. Det nye er altså, at KABS‟ medarbejdere
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forventes at tage hånd om en række problemstillinger i brugernes liv, der
normalt ligger i kommunalt regi.
KABS ønsker også med projektet at få udviklet nogle klare samarbejdsaftaler og snitflader mellem de 18 kommuner, KABS modtager brugere fra
og KABS´ tre regionale afdelinger. Projektet skal altså være med til at etablere et samarbejde med kommunerne i form af aftaler, der beskriver fordelingen af opgaveløsning og præciserer, hvordan og hvornår de forskellige
parter i de to instanser skal inddrages/orienteres og handle, og hvilke frister
der bør gælde for orientering af relevante samarbejdsparter, visitationsmøde m.m.
I det afsluttende interview givet til Center til Rusmiddelforskning med
projektleder Gitte Høck Bostrup fortælles, at cand.jur. Peter Sindal Lundsberg var ansat det første år på projektet, hvor der blev foretaget litteraturstudier, gennemgået materiale om det retssikkerhedsmæssige og transitionsfasen i forhold til kommunalreformen. I interviewet fortæller Gitte
Høck Bostrup endvidere, at der er forskellige case management teorier med
vægten lagt på det sundhedsfaglige (fra psykiatrien og den lægevidenskabelige tilgang) til den mere omsorgsagtige case management, som går i retning af det socialfaglige arbejde. I dokumentet „Delrapport – Case Management‟ (Lundsberg 2008) beskrives et antal Case Management-modeller,
der er evidens for kan være anvendelige i den sociale indsats over for stofmisbrugere. På baggrund gennemgangen konkluderes i dokumentet, at der
ikke kan anbefales en enkelt af de gennemgåede case management-metoder
til nærværende projekt (Ibid: 5).
Dokumentation: PP-slides til oplæg „Hvad skal vi med al den dokumentation?‟ 28. maj 2010. Netværk for socialpædagoger, der arbejder på stofmisbrugsområdet, v/antropolog Kathrine Bro Ludvigsen. Dokumentet: Delrapport- Case Management 2008 (af cand.jur. Peter Sindal Lundsberg). Projektbeskrivelse. Det afsluttende interview med Gitte Høck Bostrup den 14.
juni 2010. Dokumentet „Social og lægelig behandling for stofmisbrug‟
2009 (også kaldet Grønspætten III).
Etik og værdier: Konteksten for dette projekt er KABS, og følgelig skal
projektet også ses i forlængelse af KABS´ generelle værdier. Værdigrundlaget for behandlingen i KABS hviler på begreber som:
 Frivillighed, som dels betyder, at det er frivilligt at modtage behandling, dels at KABS tager afstand fra tvang og overgreb som led i behandlingen.
 Helhed, der udtrykker intentionen om at anskue brugernes problemer
i et sammenhængende og helhedsorienteret perspektiv.
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 Kontinuitet, der afspejler betydningen af sammenhæng i indsatsen
over tid og fastholdelse af relationer.
 Rummelighed, der betyder, at behandlingstilbuddet skal rumme brugerne og møde dem med venlighed.
 Selvbestemmelse, som betyder, at brugeren skal inddrages i tilrettelæggelsen af sin egen behandling.
 Tilgængelighed, der betyder, at tilbuddene skal være synlige og opnåelige uden unødig ventetid.
 Værdighed, hvilket betyder, at alle brugere skal mødes med respekt
Overordnet set er KABS udgangspunkt en skadesreducerende tankegang
samt en helhedsorienteret behandlingsindsats med brugeren i centrum baseret på tværfaglighed og med krav til metoder og dokumentation. I det afsluttende interview med Gitte Høck Bostrup fremgår, at man i projektet har
samarbejdet med „Den Aktive Café‟ (et projekt, som også er blevet støttet
med satspuljemidler i samme periode), og via samarbejdet har der i Case
Management-projektet således også været tale om åben brugerindflydelse
og åben rådgivning.
Dokumentation: KABS Årsrapport 2008: 25. Det afsluttende interview
med Gitte Høck Bostrup den 14.6. 2010. Vedlagt PP-slides fra Introkursus i
Jura – KABS, juni 2007 ved på daværende tidspunkt projektleder, cand.jur.
Peter Sindal Lundsberg.
Målgruppe: Målgruppen er brugere, der er i substitutionsbehandling i
KABS. Derfor er det alle brugere i KABS, inklusive specialafdelingerne,
der er målgruppen. I statusrapporten for 2008/2009 fremgår, at målgruppen
også er ansatte i KABS, som er i funktion som kontaktpersoner (et antal på
ca. 30 personer). Hvad angår brugere indskrevet i længerevarende substitutionsbehandling, er der tale om 700 brugere i behandling i de regionale afdelinger om året. Heraf er ca. 70-75 % af brugerne mænd og 25- 30 % af
brugerne kvinder.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Gitte Høck Bostrup den
14. juni 2010. Statusrapport for 2007/2008 og statusrapport for 2008/2009.
Metode: Jf. „Social og lægelig behandling for stofmisbrug‟ s. 9 (også kaldet Grønspætten III) fremgår, at alle brugere tidligt i behandlingsforløbet
tilknyttes en kontaktperson. Formålet med kontaktperson-funktionen er at
opretholde en god og kontinuerlig kontakt til brugeren, som vil fremme relationsopbygningen og muligheden for en behandlingsalliance. Kontaktpersonen har således en vigtig rolle som tovholder i forhold til den enkelte
brugers behandling. Dette arbejde indebærer fx., at kontaktpersonen skal
142

følge op på behandlingsplanen og sikre, at brugeren modtager de planlagte
behandlingsydelser.
Case management indebærer bl.a.:
 Systematisk sagsarbejde, korrespondance m.v.
 Udarbejde oplæg til behandlingsplaner og evalueringer heraf
 Tværfaglig koordination af behandlingen
 Tværsektoriel koordination i forhold til kommunens forvaltning og
øvrige tilbud m.v.
Opgaven som kontaktperson omfatter:
 Kortlægge brugerens kommunikative forudsætninger
 Afdække brugerens motivation (bl.a. gennem motivational interviewing)
 Bidrage til behandlingsalliance gennem regelmæssige strukturerede
samtaler
 Gennemføre ASI-scoring
 Bruge ASI-score og behandlingsplanen som udgangspunkt for samtalen med brugeren
 Reagere på væsentlige ændringer/ nye problemstillinger i brugerens
liv og eventuelt inddrage andre kolleger eller teamet/konferencen
 Informere om afdelingens tilbud, kommunens tilbud, brugerrettigheder m.v.
I forhold til behandlingsplaner skal kontaktpersonen/case manager sørge
for kvalitetssikring på sagsniveau. Opgaverne her drejer sig om følgende:
 Evaluere behandlingsplanen sammen med brugeren
 Lave udkast til den ny behandlingsplan (stadig sammen med brugeren)
 Fremlægge en status for målopfyldelsen, ydelsesprofil og ASI-score
på teamkonferencen (gerne sammen med brugeren)
 Præsentere udkastet til en ny behandlingsplan på teamkonferencen
(også gerne sammen med brugeren).
Som case manager drejer det sig om at anvende kvalitetshjulet (se „Social
og lægelig behandling for stofmisbrug‟:10).
I vedlagt dokumentation (Vejledning til udfærdigelse af behandlingsplan i Det Udkørende Team - DUT - i KABS) påpeges følgende: „Koordinationen er afgørende for udsatte borgeres samlede adgang til og udbytte af
sundheds- og velfærdsydelser. Koordinationen påhviler den visiterende
kommune, men da de ofte har en endog meget ringe kontakt til de udsatte
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stofmisbrugende borgere, må DUT i højere grad, end i en regional afdeling,
være initiator og tovholder til den samlede indsats‟. I det afsluttende interview fortæller Gitte Bostrup, at der skulle være evidens for, at case management er med til at minimere folks fornemmelse af, at behandling sker hen
over hovedet på dem.
Dokumentation: Dokumentet „Social og lægelig behandling for stofmisbrug‟, KABS 2009 (kaldet „Grønspætten III‟). Dokumentet „Vejledning til
udfærdigelse af behandlingsplan i Det Udkørende Team - DUT- i KABS.
Det afsluttende interview med Gitte Bostrup den 14.6. 2010.
Varighed, intensitet og struktur: Eftersom det ikke er et behandlingsprojekt i snæver forstand, skal denne sektion ikke udfoldes. Imidlertid kan
KABS dokumentere varighed, intensitet og struktur for samtlige brugere
via det elektroniske registrerings- og journaliseringssystem KLABS.
Dokumentation: Årsrapport 2008.
Individuel planlægning og koordinering: Eftersom det ikke er et behandlingsprojekt i snæver forstand skal denne sektion ikke udfoldes. Imidlertid
er det jo netop en forbedret indsats i den individuelle planlægning og koordinering, som hele projektet „Case Management‟ sigter mod, hvilket dokumentationen til denne sektion også vægtlægger. Ved hjælp af KABS‟ elektroniske registrerings- og journaliseringssystem KLABS kan der foretages
en nøjagtig monitorering af det behandlingstilbud, den enkelte bruger modtager, og evalueres på, hvilket samarbejde der har fundet sted i den enkelte
sag.
Dokumentation: Dokument „Social og lægelig behandling for stofmisbrug‟ (også kaldet „Grønspætten III‟), KABS 2009. Vedlagt ikke udfyldte
skemaer a)‟Retningslinjer for udarbejdelse af oplæg og indstilling‟, b)
„Retningslinjer for udarbejdelse af oplæg og indstilling ved genindstilling‟
c) „Retningslinjer for udarbejdelse af tre måneders status‟. Jf. mail fra Gitte
Bostrup (13. juli 2010) er disse retningslinjer for indstillinger generelle for
alle afdelinger i KABS og et projektprodukt. Der er endvidere vedlagt
„Vejledning til udfærdigelse af behandlingsplan i Det Udkørende Team
(DUT) i KABS‟.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Det fremgår af projektbeskrivelsen, at ud over KABS´ specifikke medarbejdere, som ansættes
på dette projekt, vil der indgå 30 kontaktpersoner fra de tre regionale afdelinger i projektet, der har ansvaret for i praksis at koordinere en tværgående
og helhedsorienteret indsats. Et andet væsentligt samarbejde har været at
etablere klare samarbejdsaftaler med de 18 kommuner, KABS modtager
144

brugere/borgere fra i forhold til at kunne yde en opkvalificeret og koordineret indsats.
I statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet for 2007/2008 fremgår,
at de fem såkaldte narkopuljeprojekter i KABS er samlet i Projekthotellet,
hvor der blandt andre aktiviteter afholdes personalemøde hver fjerde uge.
Her aflægges der skriftlig og mundtlig status i forhold til projektplanerne.
Projektets styregruppe er identisk med KABS´ centerledelse: centerchef
Thomas Fuglsang, udviklingschef Lena Sølling og administrationschef
Christian Scharbau.
I interviewet med projektleder Gitte Bostrup fortælles, at cand.jur. Peter
Sindal Lundsberg var ansat det første år på projektet, hvor der blev lavet
litteraturstudier, gennemgået materiale om det retssikkerhedsmæssige og
transitionsfasen i forhold til kommunalreformen. Sociolog Camilla Enkelund har været tilknyttet til primært at forestå udviklingen af samarbejdet
med kommunerne, og antropolog Kathrine Bro Ludvigsen har været i felten
med henblik på at foretage en undersøgelse blandt medarbejderne i KABS.
Endvidere har der været en medarbejder ansat til at undersøge selve brugervenligheden i KLABS.
Dokumentation: Projektbeskrivelsen. Statusrapport 2007/2008. Det afsluttende interview med Gitte Bostrup den 14. juni 2010.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? De operationelle mål/ succeskriterier er som følger, jf. projektbeskrivelsen:
- At indgå og etablere samarbejdsaftaler med de 18 kommuner, KABS
modtager brugere/borgere fra omkring den koordinerende indsats for
brugerne/borgerne.
- At få beskrevet og defineret disse aftaler i form af vejledninger for
samarbejdet til medarbejderne i KABS og nøglepersoner i kommunerne.
- At sikre et opkvalificeret behandlingstilbud til brugerne i KABS.
- At brugerne i KABS har en behandlingsplan, der tager hensyn til den
kommunale handleplan (måles i form af audit).
- At det fremgår af KABS´ ydelsesregistrering, at minimum 80 % af
brugernes kontaktpersoner har samarbejdet med kommunen omkring
brugerens behandlingsforløb (måles i form af ydelser og ved audit).
- At samarbejdsaftalerne bærer frugt i form af en helhedsorienteret
indsats (måles i form af audit).
Endvidere fremgår følgende af projektansøgningen:
Ved hjælp af KABS‟ registrerings- og journaliseringssystem, KLABS, kan
der foretages en nøjagtig monitorering af det behandlingstilbud, den enkel145

te bruger modtager, og evalueres på, hvilket samarbejde der har fundet sted
i den enkelte sag. Selve indsatsen og effekten af samme bliver målt ved
hjælp af ASI, SF36, ydelsesregistrering, notater og behandlingsplanen. Der
er hermed mulighed for at sammenkøre oplysninger om kontaktpersonens
samarbejde med kommunen i specifikke sager i form af leverede ydelser i
den aktuelle sag samt lave opfølgning på, om den kommunale handleplan
er indarbejdet i den behandling, modtageren modtager. Det fremgår endvidere af projektansøgningen, at det er tanken at foretage en række audit,
hvor man evaluerer konkrete behandlingsforløb, kigger på det aktuelle
samarbejde, der har fundet sted, og hvilket resultat der er kommet ud af
samarbejdet. Ydermere er det intentionen løbende at evaluere samarbejdet
og fordelingen af ansvarsområderne med kommunerne i forhold til at udvikle metoderne i samarbejdet.
Som allerede nævnt har Camilla Enkelund været tilknyttet til primært at
forestå udviklingen af samarbejdet med kommunerne og antropolog Kathrine Bro Ludvigsen har været i felten med henblik på at foretage en undersøgelse blandt medarbejderne i KABS. Derudover har man også fokuseret
på brugervenligheden i det elektroniske registrerings- og journaliseringssystem KLABS.
Det fremgår, at der har været en ugentlig monitorering af, om samarbejdsaftalen med kommunerne overholdes i forhold til indstillingsskrivelser
med henblik på visitationsbeslutning og behandlingsplan gældende for bevillingsperioden. Der er lavet audit med henblik på, om der er sammenhæng i behandlingen og i dokumentationen af behandlingen. På dokumentationsniveau er det blevet undersøgt, om bevillingsperioden er dækket af
en gyldig behandlingsplan, om journalnotater relaterer sig til den aftalte
behandling, og om der er skrevet behandlingskonferencenotater, når der er
truffet beslutninger om behandlingen af henholdsvis bevilgende kommune
og KABS.
Endvidere har man set på, om vejledninger til indstillinger, genindstillinger og statusrapporter til kommunerne er fulgt. Og slutteligt, hvorvidt de
i indstillingen beskrevne behandlingsydelser svarer til den foreslåede takstindplacering.
På kvalitativt niveau er behandlingsplanerne gennemgået med fokus på
følgende parametre:
 Indeholder planen et tydeligt stofbehandlingsfokus?
 Indeholder planen både læge-, sundheds- og socialfaglige formål og
behandlingsydelser? Og er der sammenhæng mellem teksten i indstillingen og mål og indsatsbeskrivelser i behandlingsplanen?
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I den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010
fremgår, at det ikke er lykkedes særligt godt at udvikle nye samarbejdsrelationer til de kommuner, KABS modtager borgere/brugere fra, i forhold til
at understøtte den koordinerende funktion i case management-metoden. Det
vil med andre ord sige, at projektets overordnede formål ikke er blevet indfriet. KABS skriver i den afsluttende status følgende:
„KABS´ behandlingsplan er kun i meget ringe omfang koordineret med den
kommunale sociale handleplan. Årsagerne skyldes dels, at kommunerne
ikke lever op til deres forpligtelse om, at brugergruppen bør have en social
handleplan, dels at kontaktpersonerne/case managerne ikke i fornødent omfang tager initiativ til at fremskaffe planen. Konsekvensen af denne mangel
er bl.a., at
- KABS leverer ydelser, som bør foregå i kommunalt regi ex. støttekontaktpersonsfunktioner, arbejdsmarkedsfunktioner (ressourceprofil), socialrådgivning (ansøgning om pension, boligsikring og lign.).
Disse ydelser modtager KABS ikke betaling for, hvilket vil sige, at
der bruges tid på noget, der ikke er aftalt, hvilket igen gør, at tiden til
at udføre det aftalte reduceres. En anden konsekvens er, at kommunen ikke altid er orienteret om, at KABS arbejder på „deres‟ områder,
hvilket betyder, at den samlede støttende indsats over for borgeren
ikke er koordineret og sat ind i et mål-middel hierarki. I andre tilfælde henvender en kommunal sagsbehandler sig til KABS i en bevillingsperiode og anmoder om at få udført ydelser, som ikke er aftalt i
indstilling og behandlingsplan. Baggrunden er ofte, at det er KABS,
der har den gode kontakt til borgeren, hvor kommunen enten ikke
har kontakt eller en problematisk kontakt. I sådanne tilfælde indvilliger KABS-kontaktpersonen ofte i at levere ydelsen, men sikrer ikke,
at det bliver skrevet ind i den kommunale sociale handleplan, ej heller i KABS´ behandlingsplan. Der træffes således aftaler mellem
brugerens bopælskommuner og KABS på praksismedarbejderniveau,
som ikke kommunikeres videre til de respektive lederniveauer. Problemet er således ikke, at der ikke i praksis samarbejdes konstruktivt
og helhedsorienteret om de enkelte borgere/brugere, men nærmere at
det ikke dokumenteres, således at beslutninger /handlinger hverken
kan gøres til genstand for myndighedsafgørelser eller anke og klage.
Den ønskede helhedsorienterede indsats er således ikke sikret optimalt, således som projektet ønskede det‟.
Dokumentation: Projektansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet.
KABS årsrapport 2008. PP-slides til oplæg „Hvad skal vi med al den dokumentation?‟ af antropolog Kathrine Bro Ludvigsen 28. maj 2010. Afsluttende interview med projektchef for projekthotellet i KABS og projektleder
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de sidste to år af projektet „Case Management‟ Gitte Bostrup, den 14. juni
2010. Vedlagt PP-slides fra Introkursus i Jura – KABS juni 2007 ved på
daværende tidspunkt projektleder af projektet, cand.jur. Peter Sindal
Lundsberg.
Dokumentet „Social og lægelig behandling for stofmisbrug‟, KABS
2009 (kaldet „Grønspætten III‟). Vedlagt ikke udfyldte skemaer „Retningslinjer for udarbejdelse af oplæg og indstilling‟, „Retningslinjer for udarbejdelse af oplæg og indstilling ved genindstilling‟ og „Retningslinjer for udarbejdelse af tre måneders status‟, som jf. mail fra Gitte Bostrup 13. juli
2010 er generelle retningslinjer for alle afdelinger i KABS og et projektprodukt. Der er også vedlagt dokumentet: „Vejledning til udfærdigelse af
behandlingsplan‟ i Det Udkørende Team (DUT) i KABS. Dokumentet
„Delrapport – Case Management‟ (internt dokument af cand.jur. Peter Sindal Lundsberg 2008). Statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet
2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010.
Gennemsigtighed: Der er en god gennemsigtighed i projektet. Man dokumenterer forskellige faser/indsatser i projektet og lægger samtidig ikke
skjul på, at det har været vanskeligt at nå målene, som de var formuleret i
projektansøgningen.
SAMLET VURDERING: Ifølge den afsluttende status til Indenrigs- og
Socialministeriet 2009/2010 er der nu udarbejdet vejledninger til kontaktpersonerne i forhold til at udføre case management ved at understøtte med
løbende intern undervisning samt udpegning af nøglepersoner i de enkelte
afdelinger. Elementer i Case Management-metoden indgår i de lokale
Drifts- og Udviklingsaftaler for de enkelte afdelinger, herunder anvendelse
af ASI, ydelsesregistrering, koordination mellem KABS´ behandlingsplan
og den kommunale sociale handleplan. Man har også efter projektets ophør
faste mødefora mellem kommunerne og KABS på forskellige niveauer for
at sikre, at samarbejdsaftalens elementer (bl.a. Case Management) overholdes. Der er kvartalsvise opfølgningsmøder mellem KABS‟ centerledelse og
afdelingsledelsen i de respektive afdelinger. Således har projektet haft en
mærkbar effekt internt i KABS og vil måske også få det fremover i forhold
til samarbejdet mellem kommunerne og KABS.
Gitte Bostrup fortæller i det afsluttende interview, at hensigten med ansøgningen var at indføre intensiv case management. Dette mål har man
imidlertid ikke nået, og målet kan heller ikke nås. Dette har nemlig rod i
problemerne med samarbejdet med kommunerne. KABS´ indstillinger bliver brugt som produktkvitteringer mere end som en del af hele sagsbehandlingen/behandlingsplanen for den enkelte. Kommunerne fokuserer alle me148

get på, om de får det, som de betaler for. På det korte sigt ønskede man at
kvalitetssikre indstillingerne, og på det lange sigt, handlede det om forbedring af behandlingsplanen, men KABS får stadig kritik for sine indstillinger. Samarbejdet er i virkeligheden primært en skriftlig øvelse eller en kontraktliggørelse af samarbejdet mellem KABS og kommunerne, ifølge Gitte
Bostrup. Projektet kan ikke dokumentere bedre resultater efter projektperiodens udløb, men der er dog kommet flere tilbud i KABS. Det har været et
vanskeligt projekt „Op ad bakke‟, som det afslutningsvist konkluderes i interviewet.
I den samlede vurdering skal fremhæves, at man har søgt nationalt og
internationalt i forhold til sammenlignelige projekter med henblik på vidensindsamling og evt. tilknytning af relevante fagpersoner til projektets styreog følgegruppe. Litteraturstudier har ikke kun forholdt sig til selve metoden, Case Management, men også til diverse effektiviseringsteorier og metoder (fx LEAN), forandringsprocesser, forandringsledelse samt læring i
sociale praksisfællesskaber.
Man har fortløbende haft øje for at udvikle bedre arbejdsgange mellem
de kommunale samarbejdspartere og KABS og ligeledes internt i KABS.
Vedr. sidstnævnte har forskellige kurser været med til at fremme medarbejdernes skriftlige kompetencer, deres juridiske kendskab samt kommunikative kompetencer i forbindelse med behandlingsarbejdet. Man har haft
medarbejdere tilknyttet til specifikt at forestå udviklingen af samarbejdet
med kommunerne, til at lave medarbejderundersøgelser i KABS samt til at
undersøge det elektroniske system, KLABS‟, brugervenlighed. Dokumentationen og bemandingen vidner om, at KABS har medtænkt kompleksiteten i dette projekt (samarbejdet mellem KABS og de 18 kommuner, samarbejdet internt i organisationen KABS, koblingen til databasen og brugervenligheden i systemet KLABS).
Man har således løbende arbejdet med at koordinere og kvalificere den
helhedsorienterede behandlings indsats. Fra KABS´ side har man forsøgt at
sikre kvalitet og homogenitet i det materiale, der er blevet fremsendt til
kommunerne. Sidstnævnte proces lægger man åbent frem og nævner fx, at
kvaliteten af behandlingsplanerne på et tidspunkt i projektet ikke levede op
til KABS´ egne kvalitetsstandarder.
Sammenfattende er der tale om et godt dokumenteret projekt. Skriftliggørelse og dokumentation af indsatser er generelt en integreret del af
KABS´ arbejde. I nærværende projekt „Case Management‟ har man haft
blikket rettet mod at forbedre og tydeliggøre arbejdsprocesserne mellem
kommunerne og KABS og har i processen meget bevidst arbejdet på at opkvalificere manualer og indstillingsskrivelser. Endvidere har man haft fokus på KABS‟ medarbejderes behov for fagligt input og kompetenceløft
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samt for deres løbende erfaringer med behandlingsarbejdet i den turbulente
tid efter kommunalreformen.
Afslutningsvist skal fremhæves, at KABS med projektet har sat fokus på
en række væsentlige forhold, som formodes at være af mere generel karakter for den transitionsfase, som misbrugsbehandlingen har befundet sig efter 1. januar 2007. Derfor har projektet også haft en vanskelig kontekst at
opnå resultater i. Med projektet „Case Management‟ og dets dokumentation/af-rapportering har KABS været med til at sætte fokus på en proces og
et samarbejde, som også fortjener opmærksomhed fremover – og det ikke
mindst for brugernes skyld.
I forbindelse med det afsluttende interview med projektchef for Projekthotellet og projektleder for projekt „Case Management‟, Gitte Bostrup, gives udtryk for følgende tanker, som problematiserer væsentlige metoder og
præmisser i misbrugsbehandlingen. Det ligger uden for denne evaluerings
ramme at gå nærmere ind i dette, men grundet spørgsmålenes relevans for
misbrugsbehandlingens præmisser og dette projekt specifikt, nævnes de
her. Gitte Bostrup påpeger, at behandlingsplanen selvsagt står meget centralt i projektet, men 1) Hvad skal der til, for at man siger, at en behandling
er sat i gang? Dernæst kan man også spørge: Hvad er behandling? I den
forbindelse, påpeger Gitte Bostrup, at der ikke ligger en standard. Endvidere stilles der også følgende spørgsmål: Hvad er formålet med behandling?
Og sidst, men ikke mindst: Hvad er formålet med behandlingsplanerne?
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B3. Evaluering af projekt ‘På metadon og dog en chance’,
Århus
FORMÅL: Formålet med projektet er at hjælpe stofmisbrugere i substitutionsbehandling til at opnå en forbedret livskvalitet. Gennem opbakning,
opmærksomhed og vejledning til den enkelte ønskes, at gruppen bliver stabiliseret og får en værdig og indholdsrig dagligdag. Via tilknytning til
værkstedet Team Nord vil hverdagen blive struktureret for brugerne ved
hjælp af faste mødetider og pauser. Dette vil være med til at forbedre brugerens senere jobmuligheder.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 3.240.000 kr. i perioden 1.
december 2006 til 30. november 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med god dokumentation af målgruppe, men
med ringe grad af gennemsigtighed i forandringsmodel og effektdokumentation.

PROJEKTFORLØB: Projektet er forankret i „Team Nord‟, som er beskæftigelsesafdeling til herberget Tre Ege. Team Nord udarbejder efter ønske handleplaner med henblik på bl.a. fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse m.m. Arbejdet består af praktisk og håndværksmæssig produktion
(både inden- og udendørs).
Brugerne i projektet har deltaget i følgende aktiviteter: Montagearbejde,
sorterings- og pakkearbejde, parkvedligeholdelse til private og offentlige
institutioner, øget fokus på kost og motion samt mulighed for ledsagelse og
transport til og fra tandlæge, læge, psykolog, det offentlige osv.
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Der er i løbet af projektet blevet etableret et samarbejde med sagsbehandlere, klinikken, Tre Ege, Ekstern Bolig (de to sidstnævnte begge del af Kirkens Korshær, Århus) m.fl. I 2009 indgik Team Nord også et samarbejde
med Daghøjskole 2009 (et tilbud til de udsatte) med kurser efter ønske (it,
digital fotobehandling o.l.) Brugerne fandt ikke tilbuddet attraktivt og ophørte efter det første besøg.
I Team Nord er det vigtigt, at der laves „rigtige‟ produkter til „rigtige‟
kunder. Desuden er det væsentligt, at brugeren får og tager et ansvar for det
produkt, han afleverer. Gennem deltagelse i værkstedets aktiviteter bliver
brugerne derfor opøvet i samarbejde og samvær med andre; en fælles holdning til måden at arbejde på. Team Nord er et værksted og ikke et værested.
Projektets personale har i løbet af projektet oplevet, at nogle af brugerne af
den ene eller den anden grund stopper samarbejdet med Team Nord. Nogle
er vendt tilbage til Team Nord, og chancen for succes er højere blandt denne gruppe end for dem, der kommer første gang. Projektet har endvidere
erfaret, at det har været lettere at fastholde ældre misbrugere end yngre.
I løbet af projektet har man oplevet, at brugerne har fået tillid til personalegruppen, men brugergruppen tager små skridt. Personalet på Team Nord
mener også, at især brugernes udendørsarbejde (fx parkvedligeholdelse)
gør brugerne synlige for omverdenen på en positiv måde.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Projektet „På metadon og dog en chance‟ tager ikke afsæt i teori, men er tænkt med afsæt i den praksis, som er pågået på
Team Nord. På Team Nord har man således flere års erfaring i at beskæftige/aktivere misbrugerne til at se på sig selv på en anderledes og mere nuanceret måde. Grundideen er, at alle har godt af at være i gang og se noget
udvikle sig. Derudover vil risikoen for tilbagefald blive minimeret, da de
enkelte brugere er i tæt kontakt med medarbejderne i dagtimerne.
Tankegangen er, at brugeren får en oplevelse af at udføre arbejdsopgaver, der munder ud i et salgbart produkt. Den arbejdslignende kultur, hvor
der bruges professionelt værktøj, og hvor man skal være i det korrekte arbejdstøj, er med til at signalere, at man er på arbejde. Den bagvedliggende
tanke er, at den enkelte bruger oplever at være med fra en ide opstår, udvælgelse af arbejdsopgaver, en kunde kontaktes og ideen bliver til et pro152

dukt, der sælges. Væsentligt for hele ideen med projektet er, at man får følelsen af at kunne noget, som kan bruges – hermed får man suppleret sin
identitet med en arbejdsidentitet, som vil være gavnlig i forbindelse med en
eventuel tilknytning til arbejdsmarkedet fremover. Forandringen i Team
Nord-regi er også tænkt som en støtte til den proces, der allerede er i gang
hos socialrådgivere og psykologerne i forbindelse med behandlingen. Projektet er derfor tænkt som sparringspartnere i dagtimerne, hvor det sikres,
at brugerne får den bedste mulighed for at hente medicinen med minimal
risiko for at falde for fristelsen til at indtage stoffer, hvilket også vil sige at
forebygge sidemisbrug.
Dokumentation: Skriftlig tilbagemelding på CRF‟s spørgeguide. Det afsluttende interview med Jens Esbensen og Peter F. van Prooije den 22. december 2009.
Etik og værdier: Det har været intentionen at inddrage brugeren i så høj
grad som muligt. Til dette formål har man indgået en samarbejdsaftale/en
beskæftigelsesaftale. En sådan beskæftigelsesaftale handler om, at bruger
og medarbejder aftaler, hvilke arbejdsopgaver der vil kunne varetages, og
hvilke særlige foranstaltninger der skal tages højde for (såsom hvor mange
timer på dag- og ugebasis, der er realistisk at gennemføre for den projekttilknyttede). Aftalen læses igennem og skrives ikke under, førend bruger er
enig i det aftalte. Derudover er der også i samvær med andre brugere på
Team Nord en ugentlig runde, hvor ugens arbejdsopgaver diskuteres i plenum. Her spørges der ind til eventuelle problemer med selve arbejdet, om
brugerne har forslag til ændringer, indkøb af materiel eller om der skal tages andre opgaver ind i huset. Team Nord arbejder ikke med tvang, men er
baseret på frivillighed. Endelig skal også nævnes, at projektets værdigrundlag er en del af „moderafdelingen‟ Tre Eges værdigrundlag, nemlig at møde
brugeren der, hvor han/hun er i sit liv, med respekt. Der er dog et adfærdskodeks, som gør, at alle skal kunne være her. Er man påvirket, bliver man
som regel sendt hjem igen.
Dokumentation: Den skriftlige tilbagemelding på CRF‟s spørgeguide. Interview med Jens Esbensen og Peter F. van Prooije den 22. december 2009.
Der er vedlagt tre spørgeskemabesvarelser fra tre brugere i projektet. Der er
endvidere vedlagt fire eksempler på samarbejdsaftaler/beskæftigelsesaftaler
med projektdeltagere.
Målgruppe: Ældre stofmisbrugere, der er på metadon eller subutex, og
som dagligt henter medicinen på Århus-Klinikken i Valdemarsgade. Erfaringsmæssigt ved man, at brugergruppen ofte er personer med en eller flere
diagnoser ud over selve misbrugsdelen (ADHD, skizofreni samt hepatitis
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C). Kost og hygiejne er også et problem for målgruppen. Dertil kommer, at
målgruppen som regel har været udsat for tidlig omsorgssvigt og tidlig kontakt med forvaltningssystemet. De fleste er bosat på kommunale institutioner og har ofte behov for støtte i hjemmet. Kontakten til familien er ofte
spoleret af mange års misbrug. Det spinkle netværk, som måtte eksistere, er
som oftest et netværk, som trækker i den forkerte retning. Det er primært
fra Tre Ege, at projektdeltagerne er blevet rekrutteret.
Dokumentation: Skriftlig besvarelse til CRF‟s spørgeguide. Interview
med Jens Esbensen og Peter F. van Prooije den 22. december 2009. Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet.
Metode: Metoden er at give den enkelte støtte og opmærksomhed. Det
fremgår af projektbeskrivelsen, at der skal være en medarbejder til en til to
stofmisbrugere for at det giver mening og kontinuitet for den enkelte misbruger og sammenhæng i vedkommendes dagligdag. Grundet flere med
dobbeltdiagnoser har erfaringen på Team Nord lært de ansatte, at skal der
skabes et gensidigt tillidsforhold mellem bruger og medarbejder, er det vigtigt, at den rette medicinering igangsættes med det samme. At være opmærksom på vigtigheden af den tætte kontakt betyder også, at medarbejderne bliver en slags mentorer. Metoden, som bruges, minder om mesterlæremodellen, fortælles det i det afsluttende interview.
Dokumentation: Skriftlig besvarelse til CRF‟s spørgeguide. Interview
med Jens Esbensen og Peter F. van Prooije den 22.12. 2009.
Varighed, intensitet og struktur: Deltagerne i projektet har fulgt den daglige struktur, hvor de har været på Team Nord fra kl. 8-15 eller kl. fra 8-12.
Man har også på forhånd aftalt, hvis man skulle have nogle fridage, jf. den
omtalte beskæftigelsesaftale. Udgangspunktet har dog været fuld tid. Erfaringen har været, at det er svært at lave særlige tiltag for de svageste deltagere. Stort set alle deltagere i projektet har haft sidemisbrug, og af samtlige
brugere på Team Nord har ca. 90 % psykiske problemer oven i deres misbrug. Man har forsøgt at hjælpe for eksempel ved at følge op på aftaler og
ledsage til diverse aftaler.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Jens Esbensen og Peter F.
van Prooije den 22. december 2009. Den skriftlige besvarelse af CRF‟s
spørgeguide ved Peter F. van Prooije. Socialjournaler fra fire af projektdeltagerne.
Individuel planlægning og koordinering: I og med at der udfyldes en beskæftigelsesaftale, lægges der vægt på, at der tages udgangspunkt i individet. Team Nord har i projektperioden haft en fuldtidsmedarbejder på stedet,
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som tog sig af stofmisbrugernes behov – transport til og fra klinikken, ledsagelse ved besøg hos læge m.fl. Disse personalemæssige ressourcer har
også været medvirkende til at fremme den individuelle planlægning og koordinering.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Jens Esbensen og Peter F.
van Prooije den 22. december 2009. Der er vedlagt udskrift af tre spørgeskemabesvarelser fra brugerne. Der er endvidere vedlagt socialjournaler fra
fire af projektdeltagerne.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Fuldtidsmedarbejderen på projektet „På metadon og dog en chance‟ har indgået i et samarbejde med de øvrige ansatte i Team Nord. Der har været samarbejde med
forskellige; Center for Misbrugsbehandling, Århus-Klinikken, hvor brugerne har været i substitutionsbehandling, moderinstitutionen Tre Ege, Socialmedicinsk Tandklinik, læger, psykologer etc. Man har ikke i projektperioden haft kendskab til lignende projekter, som i samme grad forsøger at
håndtere substitutionsbehandling sammen med en virksomhedsorienteret
tilgang.
Dokumentation: Skriftlig besvarelse af CRF‟s spørgeguide ved projektmedarbejder Peter F. van Prooije. Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet. Referat fra et personalemøde på Team Nord,
dateret den 3.7. 2009.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Det fremgår af projektbeskrivelsen, at de operationelle mål/succeskriterier er:
1) At den enkelte efter endt forløb kan se tilbage på en udvikling, som
vedkommende kan være stolt af.
2) Der er blevet opbygget et socialt sikkerhedsnet, som i en vis udstrækning fremover kan modvirke eventuelle dårlige perioder hos
den enkelte bruger
3) Der er blevet sat en ny kurs for brugeren, der vil være årsag til et
bedre samarbejde i fremtiden mellem socialrådgiver og bruger.
4) Omverdenen: at der kommer større forståelse for brugerne og deres
liv og livsmuligheder. En større forståelse, der udmønter sig i mindre
fordømmende udtalelser.
Milepælene er:
At brugerne bliver stabiliseret i hverdagen, at de undgår sidemisbrug, at
brugerne bliver afklaret i forhold til erhvervsevne/pension.
I den afsluttende rapport til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at
man kan svare både ja og nej til, om målene er nået. Projektet har været i
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stand til at engagere en gruppe i de daglige arbejdsopgaver, i at være en del
af fællesskabet, i at komme nogle skridt videre i forhold til deres helbred,
hvor Team Nord har været en støtte og været med til at øge den enkeltes
livskvalitet. På den anden side er målene ikke lykkedes, idet brugerne også
har et liv uden for Team Nord. For det første kan antallet af brugere på
Team Nord svinge meget. Der er mange områder af brugernes liv, som
Team Nord ingen (eller næsten ingen) indflydelse har på (boligforhold,
kontakt til forældre, partner, børn), den enkeltes økonomi (om brugeren har
„behov‟ for at begå kriminalitet), hvem „fanger‟ vedkommende, når han
eller hun ryger tilbage i misbrug. I statusrapporten efterlyses et „helikopterview‟, dvs. at se ovenfra og kunne sige: hvor er brugeren i sit liv, hvem er
omkring ham, hvem er kontaktpersonerne og især, hvor er de potentielle
problemer og faldgruber, og hvordan og med hvis hjælp kan vi holde ham
væk fra farezonen.
Samlet set fremgår det af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet, at de brugere, der har haft det længste forløb i projektet, har
skåret drastisk ned på deres sidemisbrug. Dette udsagn dokumenteres ellers
ikke yderligere. Projektet har sikret, at der var mulighed for følgeskab til
møder med det offentlige. Brugerne er kommet i bedre fysisk form, ikke
mindst fordi der er fælles spisning to gange dagligt, og der spises sund mad
på Team Nord. Det nævnes også, at der er interesse for de fysiske aktivitetstilbud. Den forbedrede fysiske form og interessen for de fysiske aktivitetstilbud dokumenteres ikke yderligere.
Et generelt resultat er, ifølge den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet, at den enkelte i større grad tør se sig selv som en selvstændigt tænkende person, som kan byde ind med sine kompetencer og være
med i fællesskabet.
Det fremgår af projektbeskrivelsen, at to ansatte de sidste fire måneder
af projektet vil gennemgå og beskrive de enkelte brugeres forløb. Der vil
være interview af de brugere, der har gennemgået hele forløbet. På baggrund af tre vedlagte besvarelser til spørgeskemaer fremgår, at brugerne har
opnået positive forandringer ved at deltage i projektet: de føler sig inddraget i processen, har været glade for at have en bisidder med til besøg hos
læge, hospital m.fl. samt har fået struktur på dagen og har haft muligheden
for at være sammen med andre mennesker. Fire socialjournaler komplementerer og dokumenterer yderligere de tre besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen.
Dokumentation: Den gennemgående dokumentation er den skriftlige besvarelse af CRF‟s spørgeskemaundersøgelse, den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet, de tre besvarelser til projektets egen spørge-
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skemaundersøgelse, fire eksempler på beskæftigelsesaftaler samt fire socialjournaler.
I den afsluttende statusrapport fremgår, at der i 2008 har været fire til
syv brugere indskrevet per måned og i 2009 fire til fem brugere pr. måned.
Her fremgår det også, at der i alt i projektets løbetid har været 19 mandlige
brugere og en kvindelig bruger. Endvidere fremgår det, at fremmødet på
Team Nord registreres hver dag for alle brugere, dvs. at Team Nord kan se,
hvem der har været „på arbejde‟ og hvornår. Der beskrives en såkaldt pose
blandede bolsjer fra 2009 med en mere detaljeret beskrivelse af tre personer. Endvidere fremgår det også, at en har været i skånejob, og en anden
har fået følgeskab til tandlægen 10 gange.
Det ville dog have været ønskeligt, hvis der havde været vedlagt en fortegnelse over, hvor mange der har deltaget i alt på de tre år, og hvor længe
de deltog og med hvilket resultat. En sådan kvantitativ og kvalitativ opgørelse, relateret til projektets succeskriterier og milepæle, ville have styrket
det samlede overblik over projektets proces og resultater.
Kontakten mellem Team Nord og kommune er blevet bedre, jf. den afsluttende statusrapport. Det dokumenteres også af e-mail korrespondance,
som er vedhæftet med positive kommentarer om projektet fra tandlæge og
sygeplejerske samt af et referat fra et personalemøde på Team Nord (dateret d. 3.7. 2009). Mere specifikt gør det sig gældende for Center for Misbrugsbehandling, Misbrugspsykiatri, Kontakthuset, Socialmedicinsk Tandklinik, jf. den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet.
Gennemsigtighed: På trods af disse mangler er der alligevel en vis gennemsigtighed i projektet. Gennem en ganske fyldig afsluttende afrapportering til Indenrigs- og Socialministeriet, den skriftlige besvarelse af CRF´s
interview, det afsluttende interview med Jens Esbensen og Peter F. van
Prooije, de tre besvarelser af spørgeskemaet samt de fire eksempler på beskæftigelsesaftaler/socialjournaler fremgår, at man har et detaljeret kendskab til flere af de enkelte brugere. Enkelte cases er således udførligt udfoldet. Der er imidlertid ikke nogen forklaring på, hvorfor der kun er vedlagt
de tre besvarelser til spørgeskemaundersøgelsen, og/eller hvilke sammenfattende konklusioner spørgeskemaundersøgelsen har givet anledning til i
den interne evaluering. Imidlertid fremgår det i forbindelse med dataindsamlingen, alias det afsluttende interview, at man ikke har været opmærksom på fra projektets begyndelse, at man kontinuerligt i projektet skulle
tilvejebringe dokumentation for projektet. Dette er sandsynligvis grunden
til, at der ikke er en mere overordnet gennemsigtighed i dette projekt.
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SAMLET VURDERING: Sammenfattende er der tale om et projekt, som
har taget udgangspunkt i en erfaringsbaseret viden. På baggrund af praksiserfaringen i Team Nord ved man, at gruppen af misbrugere nyder godt af
en fast struktur i hverdagen, støtte og opmærksomhed fra professionelle og
af at medvirke i produktionen eller udførelsen af rigtige opgaver. I projektet har man rettet fokus mod gruppen af substitutionsmisbrugere, en gruppe
af borgere, som er en af de hårdest belastede i vores samfund. Man lægger
åbent frem, at det er en gruppe, hvor man skal regne med små skridt. Endvidere er det også vanskeligt at have indflydelse på projektdeltageren ud
over de timer, hvor han eller hun er på Team Nord. Der er tale om en reflekteret status over projektet, hvor det påpeges, at der savnes muligheden
for i højere grad at anlægge et helikopterperspektiv. Man lægger åbent
frem, at der langt fra er tale om, at man har opnået de resultater, som man
havde intention om ved projektets begyndelse
Ved at deltage i projektet har nogle fået forbedret deres livskvalitet,
nogle har fået forbedret deres sundhedstilstand, og nogle har fået forbedret
deres muligheder for at komme i job (det fremgår, at en er kommet i skånejob), og endelig er der enkelte, som er blevet stoffrie.
Imidlertid savnes en generel dokumentation, som kunne have givet et
overblik i forhold til antal deltagere i projektet, deres baggrunde og deres
konkrete udbytte af at deltage. Der er som nævnt vedlagt for enkelte, men
det vides ikke, hvor repræsentativt materialet er for projektet i sin helhed.
Hvor mange har fået forbedret deres livskvalitet, hvor mange har fået forbedret deres jobmuligheder og på hvilken måde, hvor mange er det lykkedes at blive stabiliseret og at undgå sidemisbrug? Disse centrale spørgsmål
for projektet står på det generelle plan stadig hen i det uvisse.
Afsluttende skal nævnes, at det fremgår i forbindelse med det afsluttende interview med CRF, at der er tale om brugere, som ganske enkelt ikke
kan placeres andre steder.
Det er samfundets bund, som Team Nord med projektet har været med
til at forsøge at give et løft. Man har ikke kapacitet på Team Nord til at
rumme folk, der er på længerevarende metadon- eller subutexbehandling.
Permanentgørelse og/eller forlængelse af „På metadon og dog en chance‟ er
blevet afvist. Der er derfor ikke mulighed for opfølgning af det arbejde,
som er lavet i løbet af projektperioden.
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B4. Evaluering af projekt ‘Casemanagement Teamet – et modelprojekt for indsatsen over for de hårdest belastede stofmisbrugere i metadonbehandling’, Århus
FORMÅL: Formålet med projektet er en systematisk anvendelse af case
management som den centrale metode i arbejdet med de hårdest belastede
metadonbrugere i Århus Kommune.
Målene er:
- At brugernes psykosociale tilstand forbedres
- At arbejdet med såvel helhedshandleplaner som delhandleplaner kvalificeres
- At samarbejdsparterne udtrykker, at deres viden om – og kontakten
til – målgruppen er blevet bedre og mere konstruktiv
Overordnet set ønsker man en forandring, hvor brugerne oplever social inklusion og dermed øget livskvalitet.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet har i alt fået en bevilling på
3.909.989 kr. i perioden 1. juni 2006 til 31. december 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en tydelig generaliseret forandringsmodel og en rigtig god
gennemsigtighed/dokumentation.

PROJEKTFORLØB: Der har været åbent i samværstilbuddet på hverdage mellem kl. 8.00 og 13.00. I åbningstiden har brugerne kunnet deltage i
formelle og uformelle aktiviteter, som foregår i huset. Der er blevet serveret morgenmad og frisk frugt dagligt. En til tre gange ugentligt har der været fællesspisning med varm mad eller smørrebrød. Det var oprindeligt hen159

sigten at inddrage brugerne i selve tilberedningen mere, end man rent faktisk kom til, men risikoen for smitte med leverbetændelse var den primære
årsag til, at det ikke skete i større omfang.
I løbet af projektet er der sket en flytning af Kontakthuset til bedre lokaler. De nye lokaler blev indrettet til formålet med en socialfaglig afdeling,
som skal rumme Case management-projektets medarbejdere og de dertilhørende aktiviteter. Derudover er blevet indrettet en sundhedsfaglig afdeling,
hvor brugerne tilses af sygeplejerske og læge og får udleveret substitutionsmedicin.
I den sidste og afsluttende statusrapport (2009) fremgår, at der det sidste
år er blevet gennemført flere brugeraktiviteter – herunder en kanotur. Der
har også været mulighed for at bruge de nye lokaliteter til undervisning,
herunder brugen af it, ergoterapeutisk arbejde etc.
Der har været tre projektledere i løbet af projektperioden. Først Marianne Damsgaard, som blev erstattet af Anne Stampe per 1.11. 2007. Anne
Stampe ophørte i stillingen august 2008, og pr. 1.10. 2008 blev Elsebet
Bjergfelt ansat i stillingen.
Det har ikke været muligt at komme op på 60 brugere til Kontakthuset,
som man ellers havde som målsætning. Man begyndte med 30, og det sidste år i projektperioden har tallet ligget på ca. 50 personer.
Det fremgår af den vedlagte dokumentation fremsendt til CRF, at arbejdet med handleplanerne ikke er forløbet som man havde forventet. I første
halvdel af projektperioden skete der ikke meget på dette område. I sidste
del af projektperioden tilstræbte man at indhente det forsømte, idet man
valgte at opkvalificere dette arbejde.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: På baggrund af positive resultater fra Substitutionsprojektet (som fandt sted i perioden marts 2002 til marts 2005) fandt
Århus Kommune det af central betydning, at erfaringerne og resultaterne
fra Substitutionsprojektet blev videreført og dannede grundlag for den fortsatte udvikling af indsatsen over for de hårdest belastede stofmisbrugere.
Måden, hvorpå Århus Kommune har videreført Substitutionsprojektet, er
således ved at etablere Kontakthuset. Målgruppen er blevet udvidet til 60 af
de mest belastede stofmisbrugere i metadonbehandling. Fokus er fortsat på
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helhedsbehandlingen, men med den udvidede brugergruppe fylder metadonudlevering og sundhedsfaglig behandling meget.
Århus Kommune deltog fra 2001 til 2004 også i Retssikkerhedsprojektet. Projektet fokuserede på de sociale aspekter af stof- eller alkoholmisbrug, udstødelse og marginalisering. På baggrund af dette projekt anbefaledes også case management som redskabet til at skabe den nødvendige kontinuitet og overskuelighed i kontakten med de socialt udsatte borgere.
Nærværende projekt, som denne evaluering omhandler, skal videreudvikle de positive erfaringer og resultater fra anvendelsen af case management i Substitutionsprojektet og Projekt Retssikkerhed.
Projektet „Casemanagement Teamet – et modelprojekt for indsatsen
over for de hårdest belastede stofmisbrugere i metadonbehandling‟ fokuserer på en integreret psykosocial indsats, hvor en række socialfaglige opgaver varetages sideløbende med stofmisbrugsbehandlingen og den sundhedsog sygeplejemæssige indsats i Center for Misbrugsbehandling. Projektet vil
også tilbyde koordinering, brobygning og „gå-med-funktion‟ til sagsbehandlere og andre myndighedspersoner, psykiatere, læger og andre samarbejdsinstanser. Endelig skal tilgængeligheden og den helhedsorienterede
indsats styrkes.
I interviewet med Marianne Damsgaard, projektets første leder, fremgår,
at det primært har været et erfaringsmæssigt opbygget projekt. Erfaringerne
har vist, at brugeren har behov for en tovholder i sit liv. Derudover har man
ladet sig inspirere af Vibeke Asmussens og Torsten Kolinds rapport „Udvidet psykosocial indsats i metadonbehandling. Resultater fra en kvalitativ
evaluering af fire metadonforsøgsprojekter‟, Center for Rusmiddelforskning (2005); Mads Uffe Pedersen „Heroinafhængige i metadonbehandling‟
Center for Rusmiddelforskning (2005) og Bagga Bjerge „Substitutionsprojektet‟, Center for Socialfaglig Udvikling (2005). Der refereres også til den
mere overordnede case management-model fra USA. I forbindelse med en
udviklingsdag afholdt december 2008 fremgår, at man har drøftet metodens
baggrund, styrker og svagheder, dilemmaer etc. med medarbejdergruppen.
Dokumentation: Dokumentation fremsendt 25. september fra udviklingsmedarbejder og dokumentationsmedarbejder på projektet Kirsten S. Frederiksen „Projektbeskrivelse og mål for Casemanagementprojektet, sep. 07.
Projektansøgningen. Dokument med slides fra udviklingsdagen afholdt af
personalet i Kontakthuset december 2008. Pilotinterview med projektleder
Marianne Damsgaard.
Etik og værdier: Projektet skal ses som en del af Århus Kommunes overordnede værdiramme, som indeholder de overordnede værdier troværdighed, respekt og engagement.
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Opbygningen af tillid til brugeren er en helt afgørende værdi i projektet,
som fordrer åbenhed og ærlighed fra såvel behandler som brugers side, jf.
interview med Marianne Damsgaard. Der nævnes også respekt for brugeren
fra medarbejderens side og en høj grad af brugerinddragelse. Endelig peges
der på at skabe „social forståelse‟, hvormed menes, at brugerne kan lære at
begå sig i fællesskaber.
Dokumentation: Pilotinterview med Marianne Damsgaard. Midtvejsinterview med afdelingsleder Anne Stampe. Hjemmeside cfm-aarhus.dk (Center
for Misbrugsbehandling).
Målgruppe: Projektets målgruppe er de hårdest belastede stofmisbrugere i
længerevarende metadonbehandling i Århus Kommune med særligt behov
for psykosocial- og sundhedsfaglig støtte. Målgruppen er præget af en vifte
af problematikker, såsom kriminalitet, sidemisbrug, kaotisk boligsituation
og økonomi, manglende netværk, deltagelse i aktiviteter eller beskæftigelse, psykisk og fysisk belastet af mange års misbrug. Målgruppen er brugere
indskrevet i Center for Misbrugsbehandling, som dernæst visiteres til Casemanagementprojektet.
Herefter præsenteres brugeren for tilbuddet, og der finder en forsamtale
sted, som foregår i Kontakthuset. Samtidig afdækkes brugerens professionelle netværk. Der sendes et brev til de enkelte samarbejdspartnere med
information om, at den konkrete bruger nu er indskrevet i Casemanagementprojektet og i KontaktHuset, og hvad tilbuddet indeholder. Samarbejdspartnerne inviteres til et koordinerende møde sammen med brugeren,
jf. „Projektbeskrivelse og mål for Casemanagementprojektet, sep. 07‟.
Det sidste år af projektets forløb har der været ca. 50 brugere i Kontakthuset. Heraf var 39 mænd og 8 kvinder. I alt har 88 personer været tilknyttet projektet. I det afsluttende interview 15. februar 2010 med afdelingsleder Elsebet Bjergfelt og Kirsten S. Frederiksen gøres opmærksom
på, at der er mange med dobbeltdiagnose, og at det overvejende er ældre
stofmisbrugere, som benytter Kontakthuset.
Dokumentation: Dokument: „Projektbeskrivelse og mål for Casemanagementprojektet, sep. 07‟. Notat „Casemanagementprojektet‟, status april
2008.
Det afsluttende interview med Elsebet Bjergfelt og Kirsten S. Frederiksen den 15. februar 2010 givet til Center for Rusmiddelforskning. Den afsluttende statusrapport (2009) til Indenrigs- og Socialministeriet. Endvidere
er der fremsendt særskilt dokumentation til CRF på: „Hvor mange brugere
indskrevet pr. år, og hvor lang tid har de været indskrevet?‟
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Metode: Det fremgår af projektets materiale, at på baggrund af Center for
Rusmiddelforsknings arbejde anbefales systematisk anvendelse af case management i misbrugsbehandlingen (reference til Asmussen og Kolind). Således vil man anvende case management gennem udredning, intervention,
koordinering, skriftlige handleplaner, monitorering og evaluering.
En grundig udredning af den gennemgående person, som brugeren har
tillid til, vil således danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af den individuelle indsats. Koordinerede skriftlige handleplaner vil blive udarbejdet, da
de er nødvendige for at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret
indsats. Mange af brugerne har vanskeligt ved at tage ansvar for egen situation, og derfor vil case manager ledsage og vejlede brugerne i at anvende
samfundets tilbud. Case manager vil her fungere som brobygger. I midtvejsinterviewet med projektleder Anne Stampe og ligeledes i det afsluttende interview med Elsebet Bjergfelt og Kirsten S. Frederiksen fremgår, at en
central metode er den kognitive tilgang, da denne tilgang er den overordnede metode, som anvendes i Århus Kommune. Empowerment er også en del
af projektet i den forstand, at det handler om at lære brugeren at tage ansvar
for eget liv og at kunne tage ejerskab. I det afsluttende interview fremgår,
at man også er begyndt at arbejde med ACT. Det er en tilgang, som tilstræber, at brugeren kan få mere styring over sit liv, hvor hensigten ikke så meget er at fokusere på fortiden, men derimod hvad der skal ske nu og fremover.
Dokumentation: Projektansøgning fremsendt til Indenrigs- og Socialministeriet. Midtvejsinterview med projektleder Anne Stampe. Det afsluttende
interview med udviklingsmedarbejder Kirsten S. Frederiksen og afdelingsleder Elsebet Bjergfelt den 15.2. 2010.
Varighed, intensitet og struktur: Der er ikke en bestemt varighed for projektet. Man har kunnet deltage i projektet, så længe det varede. Det er vigtigt med kontinuitet og stabilitet, fordi brugernes liv er præget af kaos på
det indre og det ydre plan. Tilgængelighed i forhold til kontakt har også
stor betydning for opbygningen af tillid og betydning i forhold til fastholdelse af brugeren.
Dokumentation: Dokument „Projektbeskrivelse og mål for Casemanagementprojektet, sep. 07‟. Pilotinterview med projektleder Marianne Damsgaard.
Individuel planlægning og koordinering: Det overordnede formål med
projektet er at tilpasse det til den enkeltes specifikke behov (fx konkretiseret i de individuelle handleplaner). I midtvejsinterviewet med Anne Stampe
fremgår, at der ikke var blevet arbejdet systematisk med handleplanerne,
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inden hun blev ansat. I løbet af Anne Stampes ansættelsesperiode har der
været en diskussion af, hvorvidt handleplanerne blev oplevet som en administrativ byrde eller som et redskab, der kunne bruges i behandlingsarbejdet. Det er en væsentlig diskussion, idet skriftliggørelse er et afgørende
element i Casemanagementprojektet, men den følges ikke op i andet dokumentationsmateriale. Det fremgår imidlertid, at med Elsebet Bjergfelts ansættelse kom der efterhånden mere fokus på handleplaner.
Dokumentation: Midtvejsinterview med Anne Stampe. Det afsluttende
interview med Elsebet Bjergfelt og Kirsten S. Frederiksen den 15. februar
2010.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Det fremgår af projektansøgningen, at Århus Kommunes Center for Socialfaglig Udvikling
fungerer som metodisk sparringspartner for Casemanagement Teamet. Det
fremgår også, at der vil blive nedsat en evalueringsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter og medarbejdere fra Center for Socialfaglig Udvikling
og Casemanagement. Århus Kommunes socialchef vil fungere som formand i denne styregruppe. Netop via case management skal den helhedsorienterede indsats styrkes ved at etablere faste mødestrukturer og skriftlige
samarbejdsaftaler med relevante samarbejdspartnere. Samarbejdet koncentrerer sig om kommunens sociale og medicinske behandling, forsorgsområdet og beskæftigelsestilbuddene, og hvordan de bedst kombineres og koordineres.
Dokumentation: Projektansøgning. Den afsluttende status til Indenrigs- og
Socialministeriet 2009.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Af projektformuleringen
fremgår, at man vil måle brugernes psykosociale tilstand gennem en intern,
kvartalsvis måling foretaget af personalet i Casemanagement Teamet (her
handler det om såvel personalets vurdering og brugernes egen opfattelse).
Arbejdet med handleplaner vil blive målt via en ekstern evaluering foretaget af Århus Kommunes Center for Socialfaglig Udvikling. Endelig vil det
tredje mål (at samarbejdsparterne giver udtryk for en forøget viden om og
kontakt til målgruppen) blive målt gennem en ekstern interessentanalyse
lavet af Århus Kommunes Center for Socialfaglig Udvikling.
Milepælene til mål nummer 1(at brugerens psykosociale tilstand forbedres)
er:
- At brugernes psykosociale problemer afdækkes
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- At brugerne opnår forbedringer i deres psykosociale situation på
mindst et af følgende områder (bolig, økonomi, kontakt til myndigheder, netværk og familie eller aktiviteter og beskæftigelse)
Milepælene til mål nummer 2 (at arbejdet med såvel helhedshandleplaner
som delhandleplaner kvalificeres) er:
 Repræsentation af projektet i arbejdsgruppen, der pt. arbejder med at
kvalificere brugen af handleplaner
 Etablering af et handleplans-mødeforum med centrale samarbejdspartnere
 Tæt opfølgning på den enkelte brugers handleplan som måleredskab
for brugernes progression
Milepælene til mål nummer 3 (at samarbejdsparterne udtrykker, at deres
viden om – og kontakten til målgruppen er blevet bedre og mere konstruktiv) er:
 „Åbent Hus‟ arrangementer for samarbejdspartnere
 Udsendelse af infomateriale om målgruppen og Casemanagement
Teamet
 Fokus på brugernes kontakt til samarbejdspartnere
Som det fremgår af dokument „Projektbeskrivelse og mål for Casemanagementprojektet, sep. 07‟, er et af omdrejningspunkterne for case management-metoden dokumentation, monitorering og evaluering, således at indsatsen, såvel den overordnede som indsatsen i forhold til den enkelte, løbende koordineres og justeres. Journalisering og monitorering er foregået i
Center for Misbrugsbehandlings fælles dokumentationssystem: SABA og
DYDAS.
Af samme dokument fremgår (s. 11), at de kvantitative mål kan inddeles
i fire kategorier, som tilsammen kan belyse indsatsen i Casemanagementprojektet. De fire kategorier er 1) Etablere tillid og relation mellem bruger
og behandler 2) Forbedring af levevilkårene 3) Koordinering gennem
arbejdet med skriftlige handleplaner og 4) Brobygning til relevante instanser - som også er parallelle til de oven for nævnte milepæle.
Af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009)
fremgår, at der siden 3. kvartal 2007 er gennemført kvartalsvise kvantitative undersøgelser, der samler op på de enkelte delmål for brugerne. Der
blev ikke gennemført nogen måling i 2008 grundet usikkerhed, om målingerne skulle fortsætte (dette uddybes dog ikke nærmere), og i 1. og 3. kvartal 2009 er der kun målt i forhold til brugernes sundhed (hvilket heller ikke
uddybes yderligere).
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I forhold til de enkelte delmål fremgår af den afsluttende statusrapport
(2009) følgende:
a) Bolig: Delmålet om en forbedring af brugernes boligmæssige situation er
opnået eller i hvert fald i den rette udvikling.
b) Netværk: Delmålet om at forbedre brugernes netværk konkluderes at
være et område, som viser store udsving. Det konkluderes, at det er et område, hvor der fremtidigt kræves en indsats.
c) Aktiviteter: Beskæftigelse, udvikling og læring. Det konkluderes, at der
kun er sket en ubetydelig fremgang i andelen af brugere, som har tilmeldt
sig og deltager i faste aktiviteter. Det ligger stabilt på 20 % af brugerne,
som har tilmeldt sig en eller flere faste aktiviteter i Kontakthuset.
d) Helbred: At forbedre brugernes generelle helbredsmæssige tilstand samt
adgang til den primære og sekundære sundhedssektor. Det konkluderes, at
set på gennemsnitsmålingerne for de enkelte år er der sket en fremgang fra
2007 til 2009 fra 85 % til 91 % for brugere, som afhenter deres substitutionsmedicin. Af de brugere, som har kroniske sygdomme, passer flere og
flere deres kontrolbesøg ved lægen. I 2007 var det 37 % af brugerne med
kroniske sygdomme, som mødte frem til kontrolbesøgene. Dette steg til 55
% i 2008 og til 73 % i 2009. Ydermere er der foregået et brobygningsarbejde til tandlæger, apoteker, ambulatorier og især læger (19 % af brugerne
har fået etableret kontakt til en tandlæge, 23 % har fået etableret kontakt til
ambulatorier, 24 % til et apotek og 50 % til egen læge).
e) Misbrug: Om brugeren får mulighed for individuel behandling, målt på
samarbejde om og reduktion af sidemisbrug. Dette konkluderes at være et
område, hvor der er variation i brugernes deltagelse eller i personalets indsats på området, og der er ikke et entydigt mønster. Der er imidlertid sket
en fremgang i andelen af brugere, som ikke har et sidemisbrug. For hele
målgruppen var det 5 % i 2007 til 15 % i 2009.
f) Brobygning: Kontakt til myndigheder. Det konkluderes, at det gennemsnitligt har været 43 % af de eksterne kontakter, som „i høj grad‟ fungerede
tilfredsstillende, hvilket har været et relativt stabilt niveau. Siden første
kvartal af 2008 har der været en stigning i kontakter, som brugerne selv
varetager (fra 31 % i starten af 2008 til 44 % i året efter). Dette konkluderes også at være to meget tilfredsstillende resultater – gruppens i udgangspunktet problemfyldte kontakt til myndigheder taget i betragtning. Derudover er det et fåtal af kontakter, som ikke er tilfredsstillende, da det ligger
omkring 3-9 %. Endelig er der sket et fald i antallet af kontakter, som kun i
mindre grad er tilfredsstillende – fra 22 % til 12 %.
g) Økonomi: Nedbringelse af evt. gæld. Her konkluderes, at andelen af
brugere med gæld svinger. Her er det væsentligt at bemærke i forhold til de
procenttal, som præsenteres, at tallene for, hvorvidt brugerne har gæld, og
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om de i så fald afbetaler på denne, for både 2007 og 2008 skal tages med
det forbehold, at det for en relativt stor andel på ca. 35 % ikke vides, hvorvidt de har gæld, eller hvorvidt de betaler deres udgifter rettidigt.
Opsamlende kan siges, at der er sket fremgang inden for flere af delmålene, og dermed er projektets overordnede mål nået. Der er dog også delmål, hvor der ikke er sket fremgang eller ligefrem en tilbagegang.
Man vurderer selv, at projektet har medført, at brugerne har fået et tillidsforhold til deres case manager i Kontakthuset (hver bruger er blevet tildelt en fast case manager, som arbejder i et team på fire medarbejdere).
Kontinuitet i kraft af et fast personale samt mulighed for let at få kontakt til
case manageren har haft betydning for opbygningen af tillid og i forhold til
fastholdelse af den enkelte bruger.
Kontakthusets flytning til nye lokaler ved årsskiftet 2008/2009 har bevirket en positiv betydning for både brugernes kontakt hinanden imellem
og med personalet. Der er kommet bedre fælles faciliteter og kontorfaciliteter, hvilket, ifølge den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet
(2009), har haft indvirkning på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcer og af et mere konstruktivt rum for brugerne.
Projektet har forbedret brugernes mulighed for at indgå i uformelle
snakke med personale, som efterfølgende kan konkretiseres gennem arbejdet med handleplanen i en mere struktureret samtale. Projektet har også
medført en mulighed for forbedring af brugerens kost. Brugerne bruger også i stigende grad tilbuddet om hjælp fra sygeplejersken.
Sammenfattende konkluderes det, at målet er nået, idet der er sket en
klar forbedring inden for delmålene a) bolig, d) helbred og til dels også inden for e) misbrug.
Ydermere har det været et overordnet mål at lave en opkvalificering af
arbejdet med handleplanerne, hvilket delvist er blevet realiseret. Der er dog
fortsat brug for en opkvalificering, således at handleplanerne også på længere sigt vil kunne inddrages i en kvalitativ analyse af projektets betydning
for udviklingen i den enkelte brugers tilstand. Sidstnævnte mål havde man
allerede i statusrapporten for 2007, men det er altså ikke blevet indfriet ved
projektets afslutning.
Det fremgår, af vedlagte dokumenter: „Succes på hvilke mål?‟ og „Succes – det vil sige?‟, at medarbejderne er blevet inddraget i overvejelserne
omkring, hvordan man har kunnet måle på de kvantitative kvartalsvise målinger. I dokumentation notat: „Casemanagementprojektet‟, status april
2008‟ er vedlagt bilag 3, som er „Skema til kvalitativ måling‟. Dette bilag
er et spørgeskema, der relaterer til måling af delmålene.
Dokumentation: Dokument: „Projektbeskrivelse og mål for Casemanagementprojektet, sep. 07‟. Statusrapport 2007, statusrapport 2008 og den af167

sluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet (2009). Endvidere
er vedlagt notat „Casemanagementprojektet‟, status april 2008. Heri er der
bl.a. foretaget en opsamling af kvantitative målinger for 3. og 4. kvartal
2007, som der laves en sammenligning af (bilag 4 i dokumentet er en fremstilling af det konkrete datamateriale, som sammenligningen bygger på).
Dokument „Oplæg fra udviklingsdagen afholdt for personalet i Kontakthuset, december 2008‟. Det afsluttende interview med afdelingsleder Elsebet
Bjergfelt og udviklingsmedarbejder og dokumentationsmedarbejder Kirsten
S. Frederiksen, 15. februar 2010. Pilotinterview med den første projektleder, Marianne Damsgaard samt midtvejsinterview med projektleder Anne
Stampe. Fra Kirsten S. Frederiksen er der pr. 28. maj 2010 endvidere fremsendt følgende dokumentation pr. mail til Center for Rusmiddelforskning:
a) „Oversigt over hvor mange brugere pr. år, og hvor lang tid de har været
indskrevet i projektet‟ b) „Hvor intensivt er forløbet, og hvor ofte henter de
deres medicin?‟ C) „Hvor mange har afsluttet – fordelt på udskrivningsårsager‟. Endelig er vedlagt dokument: „Materiale udarbejdet i processen
med at opstille kvantitative mål for delmålene‟.
Gennemsigtighed: Projektet har gjort meget ud af at foretage kvantitative
målinger i forhold til projektets målsætninger, især hvad angår milepæl 1
og 3. Her er der tale om en fin gennemsigtighed, hvor også forudsætningerne for at foretage målingerne fremlægges. Det ville have styrket gennemsigtigheden, hvis man havde haft en tilsvarende kvalitativ dokumentation, jf. milepæl 2. Det har været intentionen at tilvejebringe dokumentation
i forhold til handleplaner, men denne mere individuelle og kvalitative dokumentation bliver ikke udarbejdet. En tidsplan for væsentlige tiltag i løbet
af projektet kunne også have givet et større overblik over projektets processuelle udvikling.
SAMLET VURDERING: Sammenfattende er der tale om et projekt, som
har opnået fine resultater i relation til at forbedre brugernes psykosociale
tilstand samt i relation til at forbedre samarbejdet med andre relevante instanser. Der er altså sket en brobygning ind i det etablerede system, man er
blevet bedre til at koordinere helhedsindsatsen og endelig er der tale om en
udvikling til det bedre i forhold til flere af delmålene. Der er skabt mere
systematik i den daglige kontakt med brugerne, og det er lykkedes at fastholde mange af dem over tid.
I forhold til det manglende fokus på handleplansarbejdet, som vitterligt
er en central del af case management-arbejdet, lader projektet imidlertid
meget tilbage at ønske. Man skriver selv i materialet, at de koordinerede
skriftlige handleplaner på tværs af sektorer og instanser er nødvendige for
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at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. I statusrapport
2007 fremgår, at „Når handleplansarbejdet er blevet opkvalificeret, vil der
blive foretaget en kvalitativ analyse af disse for at kunne afdække udviklingen i den enkelte brugers tilstand samt projektets indvirkning herpå‟. Men
dette mål er altså ikke blevet realiseret, jf. statusrapport for 2009.
Alt i alt er der tale om, at projektet på baggrund af kvantitative målinger
kan dokumentere, at man har opnået fine resultater med „Casemanagement
Teamet‟ på flere af projektets hoved- og delmålsætninger. Slides fra oplægget til udviklingsdagen i december 2008 vidner også om, at der er pågået teoretiske og metodiske overvejelser i løbet af projektet. Imidlertid er
målsætningen med at kvalificere helhedshandleplaner og delhandleplaner
ikke blevet indfriet, og der savnes begrundelser og refleksion i dokumentationsmaterialet på hvorfor.
Casemanagementprojektet er i dag er blevet implementeret i form af
Kontakthuset, som er en del af den daglige drift for Center for Misbrugsbehandling i Århus Kommune.
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B5. Evaluering af projekt ‘Beskæftigelsesfremmende indsatser for udsatte stofmisbrugere i Horsens Kommune’, Horsens
FORMÅL: Projektets formål er
 at kvalificere og iværksætte et sammenhængende tilbud om
udvidet social støtte til beskæftigelsesfremmende aktiviteter
(efter LAB: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats), misbrugsbehandling og øvrige sociale tilbud til målgruppen med henblik på at forebygge sociale problemer samt fremme livskvalitet og udviklingsmuligheder for den enkelte
 at integrere beskæftigelsesfremmende aktiviteter, misbrugsbehandling og øvrige sociale tilbud til målgruppen med afsæt i et værested.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 4.800.000 kr. i perioden 1.
juni 2006 frem til 1. maj 2010.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en god beskrivelse
af forandringsmodel og
en effektdokumentation lidt over middel.

PROJEKTFORLØB: Projektets grundlæggende idé er, at der skal tænkes
i og iværksættes nye sammenhængende og fleksible tilbud til målgruppen.
Dette skal ske i et samspil mellem beskæftigelsesfremmende aktiviteter,
misbrugsbehandling og øvrige sociale og sundhedsfremmende tilbud med
afsæt i et værested. Med projektet ønsker man således at give et sammenhængende tilbud på tværs af sektorer og forvaltninger, der støtter et liv med
meningsfulde og beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Ved projektets start
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var der ikke etableret et værested i Horsens Kommune. Derfor har det første mål med projektet været at etablere dette værested. Værestedet JobVærket har iværksat relevante foranstaltninger til beskæftigelsesfremme efter
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). I udgangspunktet har værestedet haft en kapacitet på 25 timer ugentligt, men i projektet har man haft fokus på at hjælpe og støtte den enkelte ud fra egne ressourcer, hvorfor der er
blevet lavet individuelle aftaler om fremmøde i forhold til niveau/timetal.
Der har været pligt til fremmøde, som typisk er sket i sammenhæng med
udlevering af metadon. I løbet af projektet har man ønsket at tilbyde en
bred vifte af muligheder, som strækker sig fra personlige støtte- og kontaktforløb, pleje/hygiejne og ikke mindst social træning til målrettede praktiske
opgaver. Centralt for projektet har stået, at man i løbet af aktiveringen lærer
at indgå i en positiv relation/sammenhæng med andre. Der har været etableret en madordning på værestedet, hvor man har forsøgt at motivere deltagerne til at tage del i planlægning, indkøb og tilberedning.
Kendetegnende for projektets målgruppe er, at en del ikke har nogen
eller kun minimal erhvervserfaring og arbejdsprøvning bag sig, og derfor
står temmelig dårligt i forhold til en afdækning inden for beskæftigelseslovgivningen. Hensigten med JobVærket er således med brugbare og helhedsorienterede beskrivelser af misbrugerens personlige og faglige ressourcer /begrænsninger at tegne et billede af pågældende for en videre erhvervsrettet eller pensionsmæssig afklaring.
I løbet af projektet (jf. statusrapport for 2007/2008 til Indenrigs- og Socialministeriet) har det vist sig, at det tager tid at motivere og fastholde den
enkelte deltager i projektet i forhold til at få tilknytning til arbejdsmarkedet.
Målgruppen havde generelt større markante, sammensatte problemer med
misbrug og marginalisering end forventet. Gruppen er også kendetegnet
ved lavt selvværd, social angst og har svært ved at se sig selv som en del af
en arbejdsplads.
Projektet har sat fokus på at forebygge en forværring af mangeartede
problemstillinger (fx udredning af den enkeltes økonomi og etablering af
afdragsordninger, udredninger af juridiske udeståender og kriminelle forhold, etablering af støttekontaktperson-ordninger samt en genetablering af
kontakt til diverse instanser). Man har endvidere støttet op omkring boligsøgning til hjemløse. Flere deltagere har påbegyndt tandbehandling, og flere deltagere er startet lægebehandling for at blive udredt for ADHD. I forbindelse med udredning af den enkelte har flere valgt at søge førtidspension, da der ikke er et arbejdsmarkedsperspektiv. Nogle deltagere er startet i
døgnbehandling. Projektets ansatte har ofte deltaget ved møder med sagsbehandlere, tandlæger, læger, familierådgivere, politi m.v.
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Af statusrapport 2007/2008 fremgår, at projektet har etableret værksteder,
hvor der arbejdes med at reparere cykler og græsslåmaskiner, monteringsog samleopgaver samt sortering og reparation af møbler. Der er et træværksted, hvor der laves fuglekasser, blomsterkasser, billedrammer og træskilte
til blomsterhandlere. Et køkken, hvor der laves morgenmad og frokost, og
hvorfra der er blevet solgt mad ud af huset og til repræsentation. Der er også et syværksted, hvor der tages mod bestillinger til syopgaver, produktion
af fx drømmefangere, billedkunst, dekoration af æsker m.v. med salg for
øje. Endelig er der også løbende blevet arbejdet med motion og sundhed.
Det har vist sig at være sværere end beregnet at etablere kontakter omkring arbejdsopgaver med det private arbejdsmarked til trods for, at der i
projektperioden har været mangel på arbejdskraft. Pga. den ustabile mødestabilitet er det svært at tage opgaver ind med en stram tidslinje. Derfor er
man afhængig af opgaver med en meget fleksibel tidshorisont, hvilket begrænser mulighederne.
Det er et projekt, der stiller store krav til tålmodighed fra medarbejdernes side. I det afsluttende interview med leder af Center for Socialt Udsatte
Kristian Jepsen, projektleder Knud Nielsen og udviklingschef Lars Schubert fortælles, at det har taget halvandet år at få gruppen til at involvere sig
fuldt ud i madlavningen, forstået således at der er en fast køkkenopgave for
brugerne.
I samme fortælles også, at målgruppen, stofmisbrugere i metadonbehandling, er meget snæver, og det er den dårligst fungerende af dem alle.
På grund af målgruppens tilstand var det heller ikke muligt at oppebære 30
personer dagligt, og efter to år blev den udvidet til også at omfatte andre
brugere (hash- og alkoholmisbrugere). I det afsluttende interview nævnes
endvidere, at det har været en fejlvurdering fra starten, og man har været
for ambitiøs på målgruppens vegne.
I det afsluttende interview fremgår, man havde forestillet sig, at ud af de
30 ville det være ca. halvdelen, der var i stand til at indgå i en form for
praktikvirksomhed. Man erfarede imidlertid, at det var der kun en ganske
lille del, der kunne, nemlig 6,4 %. I dokumentet „Slut-evaluering‟ fremgår
følgende (s. 4) „Erfaringerne viser, at brugernes forudsætninger og svære
livssituation i begrænset omfang har gjort dette muligt‟.
Elsebet Bjergfelt var projektleder i første del af projektet. Dernæst blev
Knud Nielsen ansat. Knud Nielsen har været projektleder i halvandet år fra
1. december 2008 til 1. maj 2010.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
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Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: På baggrund af erfaringer med det såkaldte „Metadonforsøg‟ fandt man frem til, at indsatsen over for målgruppen kan styrkes
betydeligt ved at skabe sammenhæng og integration af målgruppens tilbud
(ved hjælp af tilbuddet om case management). Rådet for Socialt udsatte
pegede ligeledes på, at beskæftigelsesfremmende aktiviteter ikke kan stå
alene. På baggrund af målgruppens komplekse og massive problemstillinger anså man det derfor for nødvendigt, at de beskæftigelsesfremmende
indsatser blev ledsaget af social støtte i sammenhæng med misbrugsbehandlingen og de øvrige tiltag over for målgruppen. Grundtanken var, at
giver man den nødvendige støtte (medicinsk og behandlingsmæssigt), vil
projektdeltagerne kunne imødekomme arbejdsmæssige krav. Det fremgår
af det afsluttende interview givet til Center for Rusmiddelforskning, at case
management-tanken, motivationsteorier og kognitive teorier ligger bag projektet. Det er imidlertid begrænset, hvad der ligger af teoretisk viden inden
for området på feltet specifikt (vedr. misbrug og beskæftigelse), fortæller
Lars K. Schubert i interviewet.
Dokumentation: Midtvejsinterview med projektleder Elsebet Bjergfelt,
den 9. maj 2008. Det afsluttende interview med leder af Center for Socialt
Udsatte, Kristian Jepsen, projektleder Knud Nielsen og udviklingschef Lars
K. Schubert givet til Center for Rusmiddelforskning den 27. april 2010.
Etik og værdier: Det fremgår af projektbeskrivelsen, at støtte, aktiviteter
og øvrige sociale indsatser skal tage afsæt i brugernes vilkår, situation og
ressourcer. Man ønsker i udgangspunktet en høj grad af brugerinddragelse.
Til JobVærket har der hørt husregler, som handler om at behandle hinanden
og lokalerne med respekt, at tage hensyn til andre, hjælpe med at rydde op
før lokalerne forlades m.m. Dette har alt sammen til formål at forbedre
brugerens sociale færdigheder.
Man har afholdt brugermøder, hvor det er meningen, at projektdeltagerne selv kommer frem med punkter. Brugerne inddrages også i deres egen
proces, når de individuelle planer udarbejdes. Leder af Center for Socialt
Udsatte, Kristian Jepsen, fortæller, at der er en høj grad af brugerinddragelse på Center for Socialt Udsatte, og man har meget bevidst arbejdet med at
„få liv i organisationens værdiord‟.
Dokumentation: Projektansøgningen. Vedlagt dokumentation for „Husregler JobVærket‟. Det afsluttende interview med leder Kristian Jepsen,
projektleder Knud Nielsen og udviklingschef Lars K. Schubert givet til
Center for Rusmiddelforskning den 27. april 2010. Der er vedlagt tre ek173

sempler på brugermødedagsordener (den 20. november 2009, uge 50 – årstal fremgår ikke og den 19. februar 2010).
Målgruppe: Målgruppen er stofmisbrugere i langvarig metadonbehandling, som er blevet visiteret fra jobcentret. Målgruppen er kendetegnet ved
massive og sammensatte problemer såsom mangeårigt (side-) misbrug, ledighed, kriminalitet, boligproblemer, helbredsproblemer, psykiske problemstillinger mv. Det sociale netværk er primært i misbrugsmiljøet, og der
er ingen eller yderst begrænset kontakt til arbejdsmarkedet. Der estimeres
ved projektets begyndelse at være en gruppe på 125 personer i projektets
„bruttomålgruppe‟. På grund af for lav tilslutning til projektet besluttede
man efter to år at udvide målgruppen til også at omfatte hash- og alkoholmisbrugere, som allerede nævnt. Ifølge supplerende oplysninger fremsendt
til CRF fra Lars K. Schubert har der været 52 personer med opiatmisbrug,
og som følge af udvidelsen af målgruppen, 3 personer med andre problemstillinger end opiatmisbrug (fx alkoholmisbrug). Der har ikke været personer med hashmisbrug indskrevet i stofmisbrugsbehandlingen og/eller projektet. I alt har 55 personer deltaget.
Dokumentation: Projektansøgning. Det afsluttende interview med leder
Kristian Jepsen, projektleder Knud Nielsen og udviklingschef Lars K.
Schubert, givet til Center for Rusmiddelforskning den 27. april 2010. Mail
med kommentarer til CRF‟s første evaluering fra udviklingschef Lars K.
Schubert fremsendt den 16. september 2010. Vedlagt telefonopfølgningsliste udfyldt med navn (anonymiseret), telefon (anonymiseret) , sagsbehandler/behandler/kontakt og timer/uge/bemærkninger. Der er endvidere vedlagt
et eksempel på skema anvendt til registrering af stamoplysninger samt skabelon anvendt til „Ressourceprofil‟.
Metode: Projektets primære opgave er at skabe et sammenhængende tilbud
på tværs af sektorer og forvaltninger, der støtter et liv med meningsfulde og
beskæftigelsesfremmende aktiviteter i forhold til den enkeltes behov. I forhold til socialfaglig indsats ved hjælp af arbejdsevnemetoden har den enkelte fået afdækket arbejdsevne, vurderet ressourcer og udviklingsmuligheder, en opgave der (jf. statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet
2007/2008) stiller store krav til en helhedsorienteret og tværfaglig indsats
primært med Jobcenter Horsens, Borgerservice, socialpsykiatri, familiecenter og Center for Socialt Udsattes egne narkobehandlere. Case management
(både i den forstand, at der er tale om at være tovholder for den enkelte og
at være brobygger ind i det etablerede system) er en meget væsentlig metode i projektet. Samtidigt har man også arbejdet med motivation.
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Det fremgår af „Slut-evalueringen‟, at alle deltagere i projektet har en
fast medarbejder i JobVærket som primær kontaktperson. Hver 3. måned
sendes en skriftlig status til Jobcenter Horsens. Deltagerne inddrages i denne eller informeres, dels af respekt for den enkelte, og dels for at sikre at
den enkelte er bedst muligt ajour og kompetent i sin egen sag. I interviewet
med Elsebet Bjergfelt fremgår, at der laves evalueringer med kommunen i
skriftlig form, hvorefter der afholdes et møde med samarbejdspartnerne fra
kommunen. Det sidste halvandet år af projektet er disse møder blevet afholdt hver tredje måned med jobcenteret. I begyndelsen af projektet var der
ikke tale om den samme hyppighed, men med tiltrædelse af ny leder i Jobcenteret blev det herefter et krav til samtlige leverandører.
Dokumentation: Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet
2007/2008. Slutevalueringen for perioden 1. maj 2007 til 1. maj 2010
„JobVærket –forsøgsprojekt‟. Støttet af Socialministeriet og leverandør for
Jobcenter Horsens. Center for Socialt Udsatte i Horsens Kommune, 3. juni
2010. Midtvejsinterview med Elsebet Bjergfelt den 9. maj 2008. Mail med
kommentarer til CRF‟s første evaluering fra udviklingschef Lars K. Schubert fremsendt den 16. september 2010. Der er her vedlagt et eksempel på
en udfyldt journal med en projektdeltager for perioden 23. december 2008
til 13. januar 2010. Endvidere er der vedlagt et eksempel på en ugeplan for
uge 40 2009 samt et eksempel på en Jobplan for en projektdeltager (i anonymiseret udgave).
Varighed, intensitet og struktur: I midtvejsinterviewet med Elsebet
Bjergfelt fremgår, at det er meget individuelt, hvilken varighed der regnes
med for den enkelte deltager i projektet. Man planlægger med den enkelte,
hvornår man møder, og hvor meget man møder. Der er mange af projektets
deltagere, der ikke har været i gang i 20 år. Selve værestedet er åbent hver
dag fra kl. 8-14. Selvom det er muligt at håndtere 25 timers aktivering
ugentligt, så kan deltagerne ikke klare dette, jf. projektleder Knud Nielsen i
det afsluttende interview. Nogle kan måske endda kun klare en time eller
ganske få timer om ugen.
Dokumentation: Midtvejsinterview med Elsebet Bjergfelt den 9. maj
2008. Interview med leder af Center for Socialt udsatte, Kristian Jepsen,
projektleder Knud Nielsen og udviklingschef Lars K. Schubert den 27.
april 2010.
Individuel planlægning og koordinering: Det har været hensigten fra begyndelsen af projektet at afprøve, hvilke tiltag der har den største effekt på
at fremme den enkeltes personlige og sociale kompetencer samt kontakt til
arbejdsmarkedet, jf. projektansøgningen. Man har således haft som hensigt:
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 At tilrettelægge aktiviteterne individuelt og i grupper (For
eksempel med to dage på værestedet og to dage i en virksomhed)
 En sundhedsindsats, som styrker den enkeltes almene fysiske tilstand og reduktion af skader som følge af misbrug
 Kreative, sociale, praktiske og personligt udviklende aktiviteter, der tager afsæt i den enkeltes og målgruppens samlede
situation
 Støtte og hjælp til mestring af praktiske og personlige forhold i hverdagen
 Personlig støtte/kontaktperson til at understøtte deltagelse i
aktiviteter, beskæftigelsesfremme (LAB) og skabelse af positive netværk
 Personlig og praktisk kontakt, samvær og forplejning
 Råd og vejledning samt sagsbehandling og koordinering i
sociale sager
I det afsluttende interview fortæller projektleder Knud Nielsen at man er
nødt til at se på brugerne som individer, eftersom der er tale om meget
komplekse problemstillinger.
Dokumentation: Projektansøgningen. Det afsluttende interview leder med
Kristian Jepsen, projektleder Knud Nielsen og udviklingschef Lars K.
Schubert den 27.4. 2010. Der er vedlagt et eksempel på en udfyldt journaloversigt med en projektdeltager for perioden 23.12. 2008 til 13.1.2010 (i
anonymiseret udgave).
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Oprindeligt var det
hensigten, at det på daværende tidspunkt VASU skulle have ledelsesansvaret for personalet ansat i værkstedet. Efter Strukturreformen er dette ændret
og det er i dag Center for Socialt Udsatte i Horsens, som har dette ansvar.
Horsens Kommune har ansvaret for aktivering og beskæftigelsesfremme.
Således har Horsens Kommune fået hele ansvaret for projektet fra den 1.
januar 2007.
Af statusrapport 2007/2008 fremgår, at Horsens Folkeblad to gange har
besøgt JobVærket for at beskrive projektet og interviewe deltagere og ansatte. P4 har 2 gange haft indslag, som omhandlede projektet. Sønderbro
Kulturhus har skrevet om JobVærket i det lokale beboerblad. Horsens
Kommune har skrevet om projektet på Kommunens hjemmeside, samt
skrevet en artikel til det kommende medarbejderblad.
Dokumentation: Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet
2007/2008.
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Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Det fremgår af projektbeskrivelsen, at projektets operationelle mål er:
1) At så stor en andel af „bruttomålgruppen‟ som mulig motiveres og
deltager i fleksible og individuelt tilrettelagte aktiviteter og forløb
2) At deltagerne udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer,
der gør dem i stand til at indgå i positive relationer med andre
3) At deltagerne udvikler positive erfaringer med personlige, sociale og
beskæftigelsesfremmende aktiviteter
Endvidere fremgår, at projektet indeholder følgende ikke tidsfastsatte milepæle:
1) Præcisering af målgruppen og muligheder for tilbud. Formidling og
indgåelse af aftaler mv. Kvalificering og udvikling af indsatser, metoder og samarbejde mellem parterne
2) Implementering af tilbud og metoder
3) Forankring af tilbud og metoder i praksis. Erfaringsopsamling og
evaluering
Som dokumentation for delmål og som eksemplificering tjener nedenstående.
Af statusrapport 2007/2008 fremgår, at der er tale om følgende konkrete
resultater på dette tidspunkt:
1) Der er etableret et arbejdshold på det ordinære arbejdsmarked, som
stoppede efter tre måneder.
2) Der er etableret tre praktikker, hvoraf de to fungerer. Den ene skal
tage hygiejnekursus til juni 2008.
3) Der er ved at blive etableret et fleksjob.
4) En deltager er startet på produktionsskolen, da han var ung og endnu
ikke havde udviklet et massivt misbrug.
5) En deltager forventes at starte på hf-enkeltfag august 2008 for på
længere sigt at begynde på pædagogseminaret.
Det fremgår af samme statusrapport, at deltagerne oplever, at de har fået
mere struktur på og indhold i hverdagen. De er glade for den sociale kontakt, de får ved at komme i projektet, som de betegner som en arbejdsplads.
Projektet menes at udgøre et fast holdepunkt i en ellers hård og presset
hverdag, hvor den enkelte konstant er presset i forhold til stoftrang, gæld
og interne opgør. Deltagerne nyder også godt af såvel psykisk som fysisk af
muligheden for at spise morgenmad og frokost. Der er endvidere mulighed
for omsorg og personlig vejledning, når behovet opstår. Den enkelte har
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også mulighed for at udnytte sine ressourcer i de beskæftigelses- og arbejdstilbud, som projektet tilbyder.
Jf. projektets operationelle mål og de ikke tidsfastsatte milepæle evalueres der på projektets succeskriterier, som de er formuleret i kontrakt mellem Jobcenter Horsens og Center for Socialt Udsatte (Jf. dokumentet Slutevaluering JobVærket). Her fremgår, at der i projektperioden 1. september
2007 til og med 1. maj 2009 har været visiteret 55 forskellige personer i
JobVærket (det er egen optælling fra Jobcenter Horsens Visitation). Her
undrer det CRF, at optællingen stopper allerede 1. maj 2009 i betragtning
af, at projektet er blevet forlænget med ca. 1 år. Der gives ikke nogen forklaring på dette. På baggrund af disse tal konkluderes, at den gennemsnitlige belægning i projektperioden har ligget på 21,2 personer (baseret på deltageroplysninger fra Jobcenter Horsens).
Det dokumenteres i dokumentet „Slutevaluering‟, at de første 2 år var
der en gennemsnitlig indskrivning på 18,4 personer. I det sidste år er den
gennemsnitlige belægning steget til 23,2 personer. Jf. kommentarer fremsendt til CRF fremgår, at der efterfølgende er 3 personer med andre problemer end opiatmisbrug, som fx alkoholmisbrug, som er blevet tilknyttet
tilbuddet i forbindelse med udvidelsen af målgruppen. Man konkluderer i
dokumentet „Slutevaluering‟, at denne positive udvikling i relation til belægning bekræfter projektets øvrige erfaringer med, at det tager lang tid at
skabe stabilitet og fremme deltagernes grundlæggende kompetencer til at
kunne deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter og forløb.
Den samlede opgørelse (jf. Slutevaluering) viser, at 17 ud af 55 personer
har deltaget i andre tilbud i form af fx praktik, Forberedende Voksenundervisnings-test, deltagelse i behandling for stofmisbrug/dagbehandling. I alt
har 4 ud af 55 deltagere (7,3 %) været i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Hertil, skriver man i slutevalueringen, skal der lægges et antal deltagere, som har opnået et kompetenceløft, der ikke er ført til dokumentation –
eksempelvis i form af hygiejnebevis og undervisning i enkeltfag, samfundsforhold og edbundervisning.
I kontrakten mellem Jobcenter Horsens og Center for Socialt Udsatte er
målet, at 50 % af deltagerne forventes i virksomhedspraktik eller i andet
tilbud. Her skriver man, at resultaterne er, at 26 ud af 55 deltagere (47,2 %)
har været i praktik eller deltaget i andre tilbud med henblik på at løfte den
enkeltes kompetencer. Her skal bemærkes, at der er etableret i alt 11 individuelle praktikforløb. Derudover dækker tallene (de nævnte 47,2 %), at tre
deltagere har været i uformelle praktikforløb, fem deltagere har gennemgået forløb med læse- og funktionstest på Akademi for Specialundervisning
(ASV) eller VUC, fem deltagere er gået fra ingen misbrugsbehandling til
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indskrivning i behandling og to deltagere er overgået til JAK (Job og Afklaring i Horsens Kommune).
I forbindelse med forventet kontakt med Jobcenter Horsens blev det
forudset, at 40 % af deltagerne kunne opnå et afklaret beskæftigelsesperspektiv. Dette succeskriterium skriver man i slutevalueringen er vanskelig
at opgøre kvantitativt, men man vurderer, at der er sket væsentlige ændringer i mange af brugernes livs- og arbejdsperspektiv, men ikke at 40 % er
blevet afklaret.
Det fremgår endvidere af slutevalueringen, at i JobVærket afdækkes og
beskrives den enkelte deltagers personlige, sociale og erhvervsrettede kompetencer samt helbred og netværk efter redskabet „ressourceprofilen‟. Udarbejdelse af disse ressourceprofiler har taget længere tid at udarbejde end
forventet på baggrund af målgruppens massive og komplekse belastninger.
I foråret 2010 blev der udviklet et struktureret måleværktøj „Deltagernes
Udviklingsskema‟ til at synliggøre og dokumentere den enkeltes udviklingsområder i JobVærket. Dette skema er vedlagt som bilag til slutevalueringen. Værktøjet blev imidlertid ikke taget i anvendelse som følge af JobCentrets beslutning om ikke at fortsætte samarbejdet med Center for Socialt Udsatte om brug af JobVærket som ekstern leverandør.
I forbindelse med brugernes udsagn og vurderinger af projektet, som
især relaterer til målene om at deltagerne udvikler personlige, sociale og
faglige relationer, der gør dem i stand til at indgå i positive relationer med
andre og samtidig virker befordrende for de beskæftigelsesfremmende aktiviteter, inddeler man tilbagemeldingerne fra brugerne i fire emner:
a)
b)
c)
d)

Meningsfulde aktiviteter i hverdagen
Skabelse af netværk
Afklaring og opkvalificering
Sundhedsfremme

I forhold til det første punkt dokumenteres det ved hjælp af forskellige brugerudsagn, at JobVærket er med til at skabe meningsfulde aktiviteter i
hverdagen. Af vedlagte dokumentation „Slutevaluering‟(2010: 7) fremgår
følgende: „Udsagnene giver et bredt og dækkende billede af brugernes vurdering af JobVærket, om end de ikke er repræsentative for alle‟. Der er generelt stor tilfredshed med, at JobVærket giver mulighed for et nyt og meningsfuldt indhold i tilværelsen.
Vedr. punkt b) „Skabelse af netværk‟ er der tale om, at brugerne vurderer,
at projektet er med til at sætte misbrugslivet lidt i baggrunden og deltagerne
oplever, at JobVærket er med til at skabe netværk og relationer i forhold til
de øvrige deltagere og personalet. JobVærket giver mulighed for at kunne
179

deltage i beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af et fællesskab og
fælles regler.
Vedr. punkt c) „Afklaring og opkvalificering‟ fremgår, at der er positive
erfaringer og resultater med deltagernes deltagelse i forskellige undervisningsaktiviteter og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Endelig er der vedr.
punkt d) „Sundhedsfremme‟ tale om, at deltagerne udtrykker, at måltiderne
er et væsentligt element i JobVærket.
Man skriver i slutevalueringen, at manglende plads, især på grund af
den manglende praktikudplacering, har været et tilbagevendende tema
blandt brugerne. Brugerne giver også udtryk for, at der kommer mere fokus
på, at deltagerne ikke møder op påvirkede. Endelig ville brugerne også gerne have haft mere rigtigt arbejde – i den forstand at opgaven løses mod betaling for en ekstern bestiller.
I slutevalueringen vurderer man, at visitation til JobVærket foregår i et
positivt og fleksibelt samarbejde mellem deltager, misbrugsbehandler,
sagsbehandler i Jobcenter Horsens og JobVærket. Jobcentrets sagsbehandlere giver udtryk for, at samarbejdet og kommunikationen med JobVærket
om den enkelte deltager fungerer tilfredsstillende. Man konkluderer, at i
Jobcenter Horsens opleves det, at der sker en udvikling i deltagernes evne
til at fastholde kontakt og i deres holdning til at tage større ansvar for eget
liv. I selve slutevalueringen dokumenteres disse vurderinger ikke yderligere, men er siden blevet uddybet i mail med kommentarer til CRF‟s første
evaluering fra udviklingschef Lars K. Schubert. Det fremgår af disse kommentarer, at der har været afholdt et møde, forår 2010, med leder af Aktivering og Revalidering i Jobcenter Horsens, hvor der blev givet udtryk for det
positive samarbejde. Af Lars K. Schuberts kommentarer fremgår også, at
JobVærket har fremsendt evalueringsspørgsmål til sagsbehandlere i Jobcentret i forbindelse med, at projektet skulle lukke ned. Her er der imidlertid kun kommet enkelte svar retur, men de tilkendegiver tilfredshed med
samarbejdet og kommunikationen. Af de enkelte svar fremgår også, at der
er opnået stabilitet og bidrag til brugernes „Ressourceprofil‟ samt at det er
et tab for målgruppen, at JobVærket lukker ned.
Det fremgår af slutevalueringen, at personalet i JobVærket vurderer, at
tilbuddet er godt, relevant og udbytterigt for deltagerne. Det påpeges, at det
er en hårdt belastet målgruppe, der stiller store krav til indsatsen, og hvor
tidsperspektivet i udredning, afklaring og kvalificering til arbejdsmarkedet
er meget langt – og for nogle ikke realistisk. De fysiske forhold vurderes
også her for trange. Det er fx vanskeligt at få plads til alle i forbindelse med
spisning, hvis mere end 12 deltagere er til stede. Placeringen af JobVærket
umiddelbart over for stofmisbrugsbehandlingen i TrinHorsens vurderes at
have klare fordele. Der er skabt en sammenhæng mellem behandling, afkla180

ring og aktivering, som bidrager til øget livskvalitet og udviklingsmuligheder for gruppen.
I slutevalueringen konkluderes: At JobVærket er et brugbart og relevant
tilbud for målgruppen af misbrugere i langvarig metadonbehandling. Rekruttering, udredning, afklaring og aktivering af deltagerne har vist sig at
tage længere tid end forventet på grund af målgruppens komplekse og svære belastninger. JobVærkets tilbud og fysiske placering bidrager til helhedsorientering og sammenhæng mellem misbrugsbehandlingen og beskæftigelsesindsatsen. Pladsen i JobVærket vurderes for trang og der er behov for at målrette indsatsen‟.
I det afsluttende interview givet til Center for Rusmiddelforskning fortælles, at arbejdsmarkedssystemet ikke er gearet til dette projekt. Når det
drejer sig om denne målgruppe er perspektivet længerevarende med tæt
social og personlig støtte, hvis man skal gøre sig håb om at udvikle kompetencegivende kvalifikationer. Ellers er alternativet pension.
Dokumentation: Midtvejsinterview med Elsebet Bjergfelt den 9. maj
2008. Det afsluttende interview med leder af Center for Socialt Udsatte,
Kristian Jepsen, projektleder Knud Nielsen og udviklingschef Lars K.
Schubert den 27. april 2010. Endvidere er vedlagt „Husregler JobVærket‟.
Statusrapport fremsendt til Indenrigs- og Socialministeriet for projektår
2007/2008. „Slut-evaluering. Perioden 1. maj 2007 – 1. maj 2010. JobVærket, Center for Socialt Udsatte, 3. juni 2010. Mail med kommentarer til
CRF‟s først fremsendte evaluering fra udviklingschef Lars K. Schubert af
den 16. september 2010. I denne mail er også vedlagt yderligere dokumentation i form af en ugeplan for perioden 28. september til 2. oktober 2009,
telefonopfølgningsliste (med 21 deltagere og med 21 afmeldte. Dato for
listens aktualitet fremgår ikke), skabelon brugt til udarbejdelse af „Ressourceprofil‟, eksempel på en „Jobplan‟ samt registrering af stamoplysninger, et
eksempel på en Journaloversigt (fra 23. december 2008 til 31. januar 2010)
og sidst, tre eksempler på brugermødedagsordener (20. november 2009,
uge 50 (årstal fremgår ikke) og 19. februar 2010).
Gennemsigtighed: I slutevalueringen fremgår, at man har målt på de succeskriterier, som er formuleret i kontrakten mellem Jobcenter Horsens og
Center for Socialt Udsatte. Disse målinger er mere specifikke målinger ift.
de mål/milepæle, man har formuleret i projektansøgningen. Her er der god
gennemsigtighed i dokumentationen. Kvantitativt har man således løbende
målt på belægningsprocenten og på, hvordan det gik den enkelte (i forhold
til placering i løbet af projektet – uddannelse, arbejdsmarked, virksomhedspraktik, afklaring og udvikling af arbejdsidentitet). Grundlaget for
denne registrering er udarbejdelsen af den såkaldte ressourceprofil, som
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afdækker og beskriver den enkelte deltagers personlige, sociale og erhvervsrettede kompetencer samt helbred og netværk.
Imidlertid bør det påpeges, at der ikke er den samme gennemsigtighed
ift., hvordan projektets kvalitative materiale er blevet tilvejebragt.
I mail med supplerende kommentarer fra udviklingschef Lars K. Schubert
til CRF‟s først fremsendte evaluering uddybes, at metoden ikke er gengivet
i rapporten, men at i alt fire brugere er blevet interviewet af leder. Der er
blevet anvendt en spørgeguide til interviewene, men denne kan imidlertid
ikke genskabes, da lederen ikke har gemt spørgeguiden. Råteksten fra selve
interviewene er heller ikke blevet gemt. Med råtekst må der menes selve
besvarelserne til interviewene, som så sikkert for to af interviewenes vedkommende er blevet skrevet ud og for de to resterende blevet genskabt ud
fra leders notater (jf. måden materialet er gengivet på i slutevalueringen).
Sammen med Lars K. Schuberts mail med kommentarer til CRFs første
evaluering fremsendes også yderligere dokumentation til CRF. I denne
sammenhæng er det relevant at nævne de tre eksempler på brugermødedagsordener, en journaloversigt og et eksempel på en ugeplan. Disse dokumenter er med til at forbedre gennemsigtigheden ift. projektets proces i
nogen grad, men ikke grundlæggende. CRF savner en kronologisk tidsplan
for projektets væsentligste aktiviteter og indsatser, som ville have givet et
bedre overblik. I den forbindelse undrer det i øvrigt, at det ikke er samtlige
statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet, der er fremsendt til CRF.
SAMLET VURDERING: Sammenfattende er det lykkedes at lave et
sammenhængende og mere kvalificeret tilbud til målgruppen. Det overordnede mål med at fastholde folk er også lykkedes til dels, men man er ikke
kommet op på 30, idet den gennemsnitlige belægning har ligget på ca. 20
personer. Projektet har givet et grundlag for en bedre behandling og for
større social inklusion. Det vil med andre ord sige, at man bekræfter den
hypotese, som projektet også havde ved start, nemlig at for at lykkes skal
man sikre et tæt samarbejde mellem beskæftigelsesfremmende aktiviteter,
misbrugsbehandling og øvrige sociale og sundhedsfremmende tilbud på en
og samme gang. Man har sat mange og forskelligartede beskæftigelsesfremmende tiltag i søen, som det fremgår af den fremsendte dokumentation. Men det er en meget tung gruppe, hvilket endda også overraskede de
pågældende, som havde udformet projektansøgningen. Ud over at have været misbruger igennem en længere årrække er der også ofte tale om psykisk
syge, socialt handicappede, uden skolekundskaber, som måske slet ikke på
noget tidspunkt har haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor konkluderes det, at tid, tålmodighed og ressourcer er en forudsætning for at forbedre
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gruppens livskvalitet og udviklingsmuligheder samt for at kunne virke beskæftigelsesfremmende i forhold til arbejdsmarkedet.
Følgende fremgår af slutevalueringen: „Der er i evalueringen lagt vægt
på, at såvel kvantitative resultater som kvalitative synspunkter og vurderinger fra såvel brugere som samarbejdsparter er medtaget i en samlet vurdering. Der er tale om et uddrag af vurderinger fra brugere og samarbejdspartere og ikke et statistisk repræsentativt udsnit‟. Netop denne sektion i teksten ville Center for Rusmiddelforskning gerne have haft uddybet. Det
fremgår af den efterfølgende dokumentation, som er blevet fremsendt til
CRF 16. 9. 2010, at man udvalgte fire brugere (2 med et langt forløb og 2
med et kort forløb) med henblik på at undersøge, hvordan de pågældende
vurderede projektet „Beskæftigelsesfremmende indsatser for udsatte stofmisbrugere i Horsens Kommune‟. Eftersom lederen ikke har gemt råteksten
fra interviewene og man ikke har kunnet vedlægge eksempler på disse interviewudskrifter og/eller leders notater samt spørgeguide er det vanskeligt
for CRF at vurdere kvaliteten af dette materiale. I den sammenhæng kan
der også spørges til, hvorfor valgte man lige at interviewe fire deltagere og
hvorfor to i et langt forløb og to i et kort forløb? Hvorfor interviewede man
fx ikke flere af de i alt 55 brugere, når man netop i projektet har vægtet en
høj grad af brugerinddragelse „af respekt for den enkelte‟, som der står
nævnt. Med andre ord, der mangler metodiske refleksioner i forhold til de
valg, man har foretaget samt i forhold til den kvalitative dokumentations
begrænsninger og styrker.
Samarbejdet med JobVærket er ikke særligt veldokumenteret. Dagsordener og mødereferater og lignende kunne have givet et større indblik i,
hvordan dette arbejde forløb. Det må have givet stof til eftertanke, at så få
sagsbehandlere i JobCentret besvarede JobVærkets fremsendte evalueringsspørgsmål i forbindelse med lukning af JobVærket. Det fremgår af den
supplerende mail med kommentarer fra Lars K. Schubert, at der er kommet
enkelte svar retur, og alle er positive. Her ville CRF gerne havde vidst,
hvor mange besvarede ud af hvor mange mulige, og hvilke spørgsmål stillede man til sagsbehandlerne? Man kunne jo også spørge, hvorfor JobCentret ikke ønskede at fortsætte samarbejdet med Center for Socialt Udsatte/
JobVærket efter projektperiodens udløb?
Kvantitativt har man løbende dokumenteret på vigtige parametre i forhold til projektets mål og milepæle. Udviklingen af skemaet „Deltagernes
udviklingsskema i JobVærket‟ skal nævnes som et positivt tiltag. Heraf
fremgår, at man kan måle progression og resultater hver tredje måned.
Imidlertid nåede man aldrig længere end til en enkelt måling, da det så stod
klart, at JobCentret besluttede ikke at fortsætte samarbejdet med Center for
Socialt Udsatte om videreførelse af projektet i kommunalt regi.
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I forbindelse med det afsluttende interview og ligeledes i den fremsendte dokumentation er CRF blevet bekendt med, at brugerne har været glade
for projektet, idet det har givet struktur, indhold og social kontakt i tilværelsen. Efter beslutningen om ikke at videreføre projektet vil brugerne
mangle værestedet JobVærkets ekstra indsats for dem.
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B6. Evaluering af projekt ‘Struktureret Case Management i
Lodsens Minde’, Hundested
FORMÅL: Formålet med projektet har været:
 at udvikle og gennemføre visitation til case management.
 at gennemføre case management arbejde ved hjælp af metoderne
beskrevet i evalueringsrapporten „Udvidet psykosocial indsats i
metadonbehandling‟ (CRF) og med udgangspunkt i individuelle
behandlingsplaner.
 at sikre regelmæssig kontakt mellem brugere og ambulatorium
med henblik på skadesreduktion og behandling.
 øget åbningstid i værestedet „Lodsens Minde‟.
 en bedring af brugernes psykiske status, som den fremgår af selvrapportering via ASI-interview.
 hyppigere og bedre kontakt mellem misbrugscentret og kommunerne med udgangspunkt i kommunale handleplaner og behandlingsplaner i misbrugscentret.
ØKONOMISK STØTTE: fra 1. juni 2006 til 31. maj 2008 er der i alt bevilget 3.020.800 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med god dokumentation af forandringsmodel, målgruppe og metode, men med ringe
grad af gennemsigtighed i effektdokumentationen.
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PROJEKTFORLØB: Projektets formål var at udvikle og yde struktureret
case management over for en udvalgt gruppe af brugere baseret på en
grundig afklaring og visitation. Det var hensigten at tilknytte gruppen til
værestedet „Lodsens Minde‟. Gruppen bestod af 25-30 personer og var inden projektstart kendetegnet ved ikke at modtage anden behandling end
metadon og lægetilsyn.
Tre medarbejdere skulle tilknyttes værestedet „Lodsens Minde‟. Deres
opgave bestod i at skabe grundlag for visitation til struktureret case management, at gennemføre struktureret case management arbejde samt styrke
og stå for en løbende kontakt mellem Frederiksværk og Frederikssund ambulatorierne og brugerne af værestedet.
Værestedet har haft åbent tre dage om ugen tre timer ad gangen. Åbningstiden er placeret sådan, at brugeren kan komme i værestedet i tiden før
eller efter, brugerne henter metadon ved bussen. Værestedet er et sted, hvor
støttekontaktpersonerne er tilgængelige, og hvor brugerne kan komme for
det sociale samvær, få et måltid mad, få vasket deres tøj eller lave aftale
med deres støttekontaktperson om aftaler eller problemer, de ønsker hjælp
til.
Med en brugerorienteret tilgang er det støttekontaktpersonens opgave at
arbejde med brugernes motivation for forandring, men også at acceptere
brugernes egne mål i tilværelsen, som de ønsker støttekontaktpersonens
hjælp til. Som bekendt er det case managerens primære opgave at koordinere indsatsen fra de forskellige sociale og behandlingsmæssige instanser,
som deltageren modtager hjælp fra.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Gennem case management-modellen har man ønsket at opnå større tillid blandt en gruppe af hårdt ramte stofmisbrugere.
Brugerne har i forvejen været kendt af Nordsjællands Misbrugscenter, da
de har været i substitutionsbehandling og modtager lægetilsyn af misbrugscentrets lægekonsulenter. Flere af brugerne har modtaget støtte fra udgående team, og flere af dem er også kommet i „Lodsens Minde‟ før projektets
start. Brugerne visiteres til projektet ved dets begyndelse. Intentionen har
været at afprøve case management-metoden frem for at udvikle den.
Målgruppen har både psykiske og somatiske problemer i relation til – eller
som følge af – deres lange liv med stoffer og alkohol. Derudover kan grup186

pen have økonomiske problemer, ustabile boligforhold og ringe kontakt til
kommunen og deres sagsbehandlere, praktiserende læger, boligselskaber
eller andre sociale og sundhedsmæssige instanser, der er relevante at inddrage i løsningen af den enkeltes problemstillinger. Ved at løse nogle af
disse problemer er det hensigten at forbedre livskvaliteten for brugerne. Via
tilknytningen til det stoffri værested er det også hensigten at afhjælpe målgruppens ringe sociale netværk og understøtte brugernes sociale kompetencer. Sidst, ønsker man også gennem rådgivning og ved at tilbyde fire måltider om ugen at arbejde for at forbedre målgruppens ernæringstilstand for
derigennem at reducere de somatiske følgesygdomme. Såfremt der er motivation, ønsker man også at fremme deltagernes ønske om at søge behandling for deres misbrug.
Dokumentation: Der henvises til publikationen fra Center for Rusmiddelforskning: „Udvidet psykosocial indsats i metadonbehandling‟ i selve projektansøgningen. Men derudover er der ikke tale om en fortløbende sparring mellem forandringsmodellens teoretiske grundlag og de indsamlede
data. Projektet er overvejende erfaringsbaseret. Man ønsker, som nævnt, at
afprøve metoden.
Etik og værdier: I og med der er tale om case management og en skadesreducerende tilgang, er der tale om et projekt, der i udgangspunktet forsøger at få inddraget projektdeltageren. Denne tilgang er baseret på opbygning af tillid og ansvarliggørelse af brugeren i løsningen af problemerne.
Nem og synlig adgang til behandling, tilpasning af ydelserne til den enkelte
brugers situation samt en helhedsorienteret behandlingsplan er alle væsentlige komponenter i Nordsjællands Misbrugscenters værdigrundlag.
Dokumentation: Der er vedlagt udskrift af værdigrundlaget, som gælder
for Nordsjællands Misbrugscenter. Endvidere er der i selve case management-metoden dokumentation for projektets etiske og værdimæssige indgang.
Målgruppe: Projektets målgruppe er borgere i Halsnæs kommune, som
forud for projektet har modtaget støtte og hjælp fra misbrugscentret gennem en længere årrække. Derudover er målgruppen kendetegnet ved at have et langt misbrug bag sig, være i substitutionsbehandling, have et sidemisbrug af alkohol eller stoffer, have psykiske problemer (herunder selvmordstruede) og somatiske problemer som følge af deres misbrug og livsstil samt økonomiske problemer og finansiering af misbrug ved kriminalitet. Desuden har de intet netværk eller relationer uden for misbrugsmiljøet.
Der har været 35 borgere tilknyttet. Heraf er 23 mænd og 12 kvinder. Af de
35 var de 33 i substitutionsbehandling. 29 af disse brugere hentede deres
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metadon eller suboxone ved „metadonbussen‟, som havde holdeplads ved
værestedet.
De 35 deltagere har i gennemsnit været indskrevet i misbrugscentret i
fem år. 21 af de 35 brugere, der var tilknyttet projektet ved afslutningen i
maj 2009, var indskrevet i misbrugscentret som brugere forud for projektets
start i 2006.
Dokumentation: I projektets egen evaluering („Struktureret Case Management i Lodsens Minde‟. Projektperiode oktober 2006 – maj 2009) fremgår ovenstående tal. Tallene stammer fra et udtræk vedrørende brugere tilknyttet projektet den 31. maj 2009.
Metode: Der henvises til, at man vil gennemføre case management-arbejde
ved hjælp af metoderne, der er beskrevet i evalueringsrapporten „Udvidet
psykosocial indsats i metadonbehandling‟ og med udgangspunkt i individuelle behandlingsplaner.
Man anvender den kognitive metode, men uden at gøre den til genstand
for en bevidst tilgang. Metoden er allerede internaliseret i organisationen. I
interviewet fortælles også, at projektets metode langt hen af vejen er et tillidsspørgsmål. Det handler om at etablere en tillidsfuld relation til projektdeltageren. Projektet er primært erfaringsbaseret.
Dokumentation: Der er vedlagt dokumentet „Sagsfremstilling og behandlingsplan‟ for en anonymiseret borger som eksempel på dokumentation for
en af de tilknyttede til projektet. Her fremgår, hvilke kort- og langsigtede
mål, der er med behandlingen samt Misbrugscentrets ydelse.
Varighed, intensitet og struktur: Der har været åbent i værestedet fra
mandag til fredag (dog ikke tirsdag) i tidsrummet kl. 11.30 til 13.30/14.00.
Der var ansatte på værestedets kontor fra kl. 10.00. Det var ikke nødvendigvis et mål i sig selv, at projektdeltagerne skulle komme i værestedet.
Hvis de var dårlige i en periode, tog personalet ud til dem i stedet.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for varighed, intensitet og struktur. Eftersom det er et værested, som er baseret på frivilligt
fremmøde, er der ikke vedlagt mødelister.
Individuel planlægning og koordinering: I og med man har haft case
management-modellen som omdrejningspunkt i dette projekt, har den enkelte stået i centrum. Imidlertid er det en gruppe meget kaotiske borgere,
hvorfor det ikke har været muligt at lave ASI på samtlige af de deltagende.
I interviewet fortælles, at i første omgang kom 22 borgere med, fordi udgående team havde kontakt med dem. Senere hen kom kortlæggerne til, som
benytter ASI. Kortlæggerne var en strukturændring i organisationen i for188

bindelse med visitationsproceduren. Herefter ville man gerne have lavet
ASI på de 22 oprindelige, men det var ikke nemt. Der er mange med dobbelt diagnoser, som ikke er diagnosticerede. Det lykkedes faktisk ikke med
ret mange af de 22 personer, fortælles det i interviewet.
Eftersom det er et værested, er der ikke krav om individuelle planer,
men et af projektets mål var netop forsøget med at koordinere case management-arbejdet ved hjælp af ASI. Konklusionen i løbet af projektet blev,
at det sædvanlige dokumentationssystem ikke kunne anvendes konsekvent.
Dokumentation: Der er vedlagt et eksempel på et kortlægningsskema ved
stofmisbrug (ASI) udfyldt den 5. august 2009. Den vedlagte dokumentation
er langt overvejende et øjebliksbillede i forbindelse med kortlægningen.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektet har været
forankret i misbrugscentrets udgående team og refererer til teamets coach.
Projektmedarbejderne er fysisk placeret i værestedet „Lodsens Minde‟ i
Frederiksværk. Det har været hensigten, at der blev etableret en løbende
kontakt mellem Frederiksværk- og Frederikssund-ambulatorierne og brugere af værestedet. Endvidere har man også ønsket at få et bedre samarbejde
mellem misbrugscentret og kommunerne med udgangspunkt i kommunale
handleplaner og behandlingsplaner i misbrugscentret. Den overordnede opgave er at etablere, koordinere og fastholde kontakten til de instanser, som
kan bidrage til at stabilisere og normalisere deltagernes hverdag og reducere skader af deres misbrug og livsstil.
Dokumentation: Der er vedlagt cv for de seks medarbejdere, som har været tilknyttet „Lodsens Minde‟. For to af de ansatte er der dog kun tale om,
at vi får at vide, hvilken uddannelse de pågældende har. Derudover fremgår
det af den afsluttende rapport til Indenrigs- og Socialministeriet, hvordan
samarbejdet med relevante instanser er blevet forbedret. Men derudover er
medarbejdere, ledelse, samarbejdet og samarbejdsmiljø ikke yderligere dokumenteret.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Det fremgår af såvel den
afsluttende rapport til Indenrigs – og Socialministeriet samt i det interview,
som CRF gennemfører juni 2009, at man selv vurderer, der er en høj grad
af målopfyldelse i projektet. Man har således fået etableret tættere relationer mellem brugere og medarbejdere. Brugerne har fået forbedret deres fysiske tilstand, idet flere benytter sig af værestedets tilbud om et varmt måltid. Det generelle case management-arbejde (i forhold til fx læger, tandlæger, myndigheder) er også lykkedes. I dag er der tale om dialog og samarbejde mellem brugerne og de kommunale sagsbehandlere, hvilket har med-
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ført, at brugerne ikke længere sendes i aktivering og arbejdsprøvninger.
Flere af brugerne har også forbedret deres boligmæssige situation.
I det daglige har brugerne af værestedet oplevet den største forandring.
Det fremgår, at for alle brugere i projektet er den relation til medarbejderne, der er etableret i projektperioden, vigtig, men også fortsat sårbar. Det er
ikke lykkedes at ændre på brugernes sidemisbrug.
Det fremgår også af den afsluttende evaluering „Struktureret Case Management i “Lodsens Minde‟ Projektperiode oktober 2006 – maj 2009‟, at
fem brugere i alt har gennemført en kortlægning (ASI) og ud fra denne fået
udarbejdet en behandlingsplan. Tre brugere har fuldt strukturerede behandlingsforløb i misbrugscentret regi. En enkelt deltager i projektet har i perioden haft ophold på misbrugscentrets hjemløseafdeling. Enkelte brugere har
i projektperioden forsøgt med døgnbehandling, som to har gennemført. Af
de to er den ene ude af misbrug og i arbejde, mens den anden er ved at starte på en uddannelse. To deltagere er ved projektafslutning i døgnbehandling. Enkelte brugere er glade for NADA-akupunktur, som er et ugentligt
tilbud i værestedet.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt eksplicit dokumentation for ovenstående vurdering af målopfyldelse. I projektbeskrivelsen nævnes, at brugernes psykiske status måles ved opfølgning på selvrapporteret status ved visitation ved hjælp af ASI. Endvidere står opført, at gennemførelse og dokumentation af strukturerede case management-forløb, på baggrund af klare
visitationskriterier og indeholdende behandlingsplaner, dokumenteres i
ASI. Der er problemer med at dokumentere den individuelle progression i
dette projekt. Det lykkes heller ikke at dokumentere strukturerede case management forløb.
I den afsluttende evaluering, som projektet har lavet af sig selv, fremgår
det, at det ikke er muligt at udtrække statistik på de ASI, som blev gennemført i projektet. I sidste projektår, hvor der rent faktisk er blevet gennemført
flere ASI-interview, har det så ikke været muligt at indtaste skemaerne i
dokumentationssystemet grundet tekniske problemer. Det er derfor samlet
set fortsat ikke muligt ved hjælp af ASI og statussamtaler at sige noget om
brugernes psykiske tilstand ved projektets afslutning, og det kan ikke dokumenteres, at livskvaliteten er blevet forbedret for brugerne. Havde man
haft denne form for data på alle, kunne man også have dokumenteret ikke
kun den individuelle udvikling, men også nogle mønstre for den generelle
udvikling bedre. Endvidere kunne man også i højere grad have dokumenteret, med hvilke samarbejdspartnere man især havde kontakt. Sidst kunne
man have lavet en simpel måling på, hvordan ernæringstilstanden med reduktion af somatiske sygdomme og den boligmæssige situation blev forbedret blandt brugerne.
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Gennemsigtighed: Projektet fremstår ikke så gennemsigtigt, som intenderet ved dets begyndelse. De dokumenter, som er vedlagt, giver et indblik i,
hvordan man gerne ville have arbejdet med dokumentationen, men projektet har åbenbart været for ambitiøst med ASI i forhold til netop denne målgruppe og sidenhen også været forfulgt af tekniske problemer. Der kunne
have været vedlagt en mere systematisk opgørelse af projektet såvel på individuelt som på gruppeniveau, som ville have givet et bedre overblik. Som
det fremstår her, er der tale om en simpel opgørelse af effekt, som langt hen
af vejen er erfaringsbaseret og ikke skriftligt dokumenteret.
SAMLET VURDERING: Det fremgår af projektets afsluttende afrapportering til Indenrigs- og Socialministeriet, at de brugere, der benytter tilbuddet om varm mad, har fået en bedre ernæringstilstand, brugerne har fået
bedre og mere stabil kontakt til egen læge, og flere har været til tandlæge
for første gang i mange år. Brugerne er i dag villige til at gå i dialog med
deres sagsbehandlere. og sagsbehandleren har større viden om målgruppen,
hvilket også har fremmet sagsbehandlingen. Der er i dag tale om dialog og
samarbejde mellem brugerne og de kommunale sagsbehandlere, hvor der
tidligere var dårlig kommunikation, og nogle brugere måtte ikke komme på
rådhuset. Det fremføres også, at med forskellige indsatser som baggrund er
det lykkedes at skaffe alle brugere en bolig, som de har fastholdt til projektets slutning.
Med tilbuddet om værestedet har alle fået et tilhørssted med nogle medarbejdere, som de har fået en tilknytning til. Det er dog ikke lykkedes at
ændre på brugernes sidemisbrug.
Man vurderer selv, at målet om bedre kontakt til gruppen og længere
åbningstid i værestedet er opfyldt. Ligeledes målet om at få styrket samarbejdet mellem misbrugscentrets medarbejdere og brugernes sagsbehandlere.
Nok tager projektet udgangspunkt i en beskreven metode i litteraturen,
men generelt er der tale om et erfaringsbaseret projekt. Man forholder sig
ikke til selve case management som metode.
Det er imidlertid ikke et særligt veldokumenteret projekt, hvilket hovedsageligt hænger sammen med problemerne med kortlægningsinterview
(ASI) og sidenhen de tekniske problemer.
Her kunne man have været konsekvent og have ændret dette skema til at
være mindre omfattende, så der i højere grad var en fælles dokumentation
på de brugere, som deltog i projektet. Der savnes en skriftliggørelse af deltagernes udbytte af projektet ved hjælp af opfølgningsinterview. Det fremgår i et af de fremsendte dokumenter til CRF, at det var hensigten at lave
disse interviews efter 3, 15 og 36 måneder. Når denne dokumentation ikke
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forelægger, er det vanskeligt at måle på brugernes psykiske status. Endvidere er det også vanskeligt at dokumentere et sammenhængende case management-forløb med udgangspunkt i ASI, som ellers figurerer som et
punkt under projektets milepæle.
Det kunne også have styrket dokumentationen, hvis man havde vedlagt
et eksempel på, hvordan man har arbejdet med en bruger gennem hele forløbet. Her kunne man have set, hvilke mål der har været fra gang til gang,
og man ville bedre have kunnet dokumentere processen i forløbet og selve
case management-arbejdet. Sidst ville en deltagerliste med relevante baggrundsdata og andre relevante data for projektet have givet et bedre overblik.
Den sparsomme dokumentation være påpeget, er det i sig selv et tegn
på, at projektet er lykkedes, at Halsnæs Kommunes Socialudvalg har besluttet at drive værestedet videre alene for kommunale midler. Kommunen
har således vurderet, at værestedet og case management-arbejdet gør en
positiv forskel for denne gruppe af borgere.
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B7. Evaluering af projekt ‘Misbrugsbehandling i gruppeforløb på St. Dannesbo’, Odense
FORMÅL: Hovedformålet er at kvalificere indsatsen over for stofmisbrugere i længerevarende metadonbehandling:
a) at tilbyde gruppebehandling i nærmiljøet med henblik på at øge motivationen hos den enkelte klient, minimere frafald, øge kvaliteten i
behandlingen og dermed skabe muligheder for udvikling af den enkelte klient
b) at give den enkelte klient mulighed for succesoplevelse i form af at
kunne deltage i og fuldføre et behandlingsforløb. Intentionen er ikke
at gøre alle stoffri, men at give hver enkelt mulighed for at gennemføre et behandlingsforløb i forventning om, at det må have en afsmittende effekt på den videre behandling.
c) at udvikle og forbedre kvaliteten af behandlingen ved at udnytte de
ressourcer, der er i et samarbejde mellem behandlingscenter og bosted
d) at yde en jeg-støttende funktion i et gruppeforløb
e) at øge livskvaliteten for den enkelte deltager – ved en samlet indsats
fra bostedet og behandlingsstedet – i forhold til rehabilitering og udslusning til egen bolig.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 2.184.000 kr. i perioden 1.
juni 2006 til 1. juni 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et primært erfaringsbaseret
projekt med en god
dokumentation af målgruppe og en god effektdokumentation.
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PROJEKTFORLØB: I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet
2006/2007 fremgår, at der har været behandlingsgruppe hver mandag, onsdag og fredag. Det er blevet besluttet at reducere til en åben gruppe, hvor
klienter til både modul 1 og modul 2 kan deltage.
I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008 fremgår,
at der fra 1. april 2008 har været gruppebehandling tirsdage fra kl. 9.00 til
11.30 og planlagte teamgrupper en til to gange ugentligt. Der har været flere individuelle samtaler bl.a. med fokus på behandlingsplaner. Endvidere
har der også været mere fokus på en formaliseret koordinerende indsats,
dvs. fokus på at skabe og fastholde beskæftigelse, at ledsage klienter i retten og i kontakten til sundhedssystemet. Erfaringen har været, at det ikke
har været muligt at gennemføre gruppebehandling i forhold til modul 1, da
der er et løbende indtag, og de personer, som har været med i længere tid,
ikke finder det motiverende at skulle begynde forfra igen og igen. Det er
derfor besluttet, at det første forløb, indtil der er lavet en handleplan, foregår individuelt, dog således at der er åben gruppe én gang ugentligt. I denne
gruppe kan alle, der er visiteret til projektet, deltage, hvis både de og projektet vurderer, at det har et positivt udbytte for samværet ved deres deltagelse. Der er denne dag lagt vægt på aktiviteter, socialt netværk og sociale
relationer, NADA, wellness m.m.
Der har i alt været fem medarbejdere tilknyttet projektet. Idéudvikleren
nåede aldrig at komme i gang. Dernæst var der to andre tilknyttet, og af
forskellige årsager kørte projektet på lavt blus i den pågældende periode. I
det afsluttende interview med CRF deltager Birgit Bjerg, Rusmiddelcenter
Odense, samt Jesper Alleslev , St. Dannesbo. Jesper Alleslev har været
gennemgående person i hele projektperioden. Birgit Bjerg har været ansat i
perioden 1. januar 2008 til 1. marts 2009.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Baggrunden for projektet er, at FAB ved Odense
afd. 1 periodevis havde mange klienter, som for en kortere eller længere tid
boede på forsorgshjemmet St. Dannesbo, som er placeret uden for Odense.
Hidtil havde klienterne skullet tage til Odense til daglig behandling og medicinindtagelse i afdelingen. Det påpeges i projektansøgningen, at et sådant
dagligt møde kan være med til at stresse klienterne og faktisk være en
medvirkende årsag til frafald i behandlingen og deraf følgende tilbagefald.
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Ved at tage ind til Odense kommer man tæt på miljøet. Derfor vil det være
hensigtsmæssigt at tilbyde behandling og medicin på selve St. Dannesbo.
Forandringsmodellen er erfaringsbaseret, idet man tidligere i en periode har
haft denne mulighed på St. Dannesbo. Med henvisning til Peter Eges bog
„Stofmisbrug og afhængighed hos unge og voksne‟ peges der på, at behandlingen etableres i et særligt miljø, der dels fungerer som helle i forhold
til det kaotiske liv udenfor, og dels signalerer, at man er her for at hjælpe.
Dokumentation Det fremgår af statusrapporterne 2006/2007 og 2007/
2008, at der er blevet anvendt tre tilgange til at måle på resultaterne; a) en
løbende evaluering foretaget af to medarbejdere i projektet i sparring med
afdelingslederen i Rusmiddelcenter Odense, b) en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt klienterne og 3) udkastet til statusrapporten er blevet
gennemgået sammen med klienterne, som derved har haft mulighed for at
„godkende‟ statusrapporten og tilføje yderligere. Disse dokumentationsresultater fremgår til dels af de to medsendte statusrapporter, men er derudover ikke yderligere specificeret. Der er dokumentation for forandringsmodellen i form af den vedlagte rapport: „Mølbækhus – behandling af stofmisbrugere‟, udarbejdet af studerende Lisa Bachmann Clausen og afleveret
til Den Sociale Højskole, Odense, oktober 2008. I selve projektansøgningen refereres til Peter Eges bog „Stofmisbrug og afhængighed hos unge og
voksne‟ i henhold til generelle forudsætninger i forhold til det gode behandlersystem og den gode behandling. Projektet er dog helt overvejende
erfaringsbaseret.
Etik og værdier Projektet hviler på et humanistisk menneskesyn. Endvidere hviler det på respekt for og anerkendelse af den enkelte. Derudover gælder generelle regler på St. Dannesbo, såsom at man ikke accepterer truende
eller voldelig adfærd og handel med stoffer.
Dokumentation Bilag: Folderen Projekt „Mølbækhus‟. Det dokumenteres
også i den vedlagte rapport: „Mølbækhus – behandling af stofmisbrugere‟
v/studerende Lisa Bachmann Clausen.
Målgruppe Den første målgruppe består af klienter indskrevet i FAB (det
daværende Fyns Amts Behandlingscenter) med ophold på St. Dannesbo,
som er visiteret til gruppebehandling i modul 1. Der visiteres via gældende
procedure. Endvidere udarbejdes en kontrakt med hver enkelt klient. Den
anden målgruppe er klienter indskrevet i FAB med ophold på St. Dannesbo, som er visiteret til gruppebehandling i modul 2. Også her udarbejdes
kontrakt med hver enkelt klient. Projektet har udviklet sig sådan, at klienter, som er indskrevet på St. Dannesbo fra andre kommuner, og som var i
medicinsk behandling, også tilbydes deltagelse i projektet.
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Dokumentation Af statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet
2006/2007 fremgår, at der er 15 personer i målgruppen. Heraf er 13 mænd
og 2 kvinder. Af statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet for
2007/2008 fremgår, at målgruppen er på 13 personer (12 mænd og 1 kvinde), hvoraf 2 er genindskrevne. Der er også vedlagt 11 stk. „klientlister‟ i
perioden fra 1. april 2008, til 2. februar 2009. Endvidere er vedlagt klientliste og status v/Birgit Bjerg 2008/2009, hvor der i alt står opført 23 personer. Sidst er der et eksempel på en ikke udfyldt kontrakt, som udarbejdes
med hver enkelt klient i forbindelse med visitation til projektet.
Metode Der er tale om gruppebehandling i modul 1 med det formål at udarbejde en individuel behandlingsplan. De individuelle samtaler er baseret
på systemisk tænkning og kognitiv terapi. Her vil der være tale om, at hver
klient i forløbet udarbejder sin egen behandlingsplan, som kommer ind på:
Hvad ønsker jeg at arbejde med? Hvad er mit mål? Hvordan skal jeg nå
det? Til gruppebehandlingen i modul 2 nævnes, at metoden til dels er kognitive behandlingsformer og metoder. Formålet med gruppebehandlingen i
modul 2 er at styrke identitet og selvværd hos den enkelte klient og forebygge tilbagefald; en såkaldt „Livskvalitetsgruppe‟ og/eller „Tilbagefaldsforebyggende gruppebehandling‟. Man forestiller sig, at der i forlængelse
af gruppemøderne er en åben rådgivning – en slags motivationscafé – hvor
potentielle klienter kan henvende sig og få svar på deres spørgsmål og evt.
blive skrevet op til behandling.
Dokumentation Den systemiske og den kognitive metode dokumenteres i
rapporten „Mølbækhus. Behandling af stofmisbrugere‟ v/studerende Lisa
Bachmann Clausen. Af bilaget „Tilbagefaldsforebyggelse‟ fremgår også, at
den systemiske og kognitive tilgang tænkes anvendt.
Varighed, intensitet og struktur I projektansøgningen står, at der vil være
gruppemøde mandag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 11.00. Forløbet vil
strække sig over 8-16 uger afhængigt af tilgangen af nye klienter. Når den
enkelte klient er færdig med sin behandlingsplan, visiteres han til modul 2
og individuel behandler på klientkonference i FAB. Gruppebehandlingen i
modul 2 „tilbagefaldsforebyggende gruppebehandling‟ mødes tirsdage og
torsdage kl. 12.30 – 14.00.
I folderen „Projekt Mølbækhus‟ omtales imidlertid, at projektet er inddelt i tre moduler. Modul 1 består af 8 ugers afklaring og stabilisering af
den medicinske behandling. Der arbejdes også med tilbagefaldsforebyggelse. Modul 2 løber i 26 uger, hvor man i højere grad lærer at leve uden stoffer, indgå i sociale relationer m.m. Modul 3 løber ligeledes i 26 uger, hvor
der arbejdes med nedtrapning af metadon, tilbagefaldforebyggelse, jeg196

styrkelse m.m. Ud over den egentlige misbrugsbehandling kan der også
blive arbejdet med den totale situation, fx kontakt til forskellige sagsbehandlere, tandpleje m.m. Med Birgit Bjergs ansættelse ændres strukturen
således fra at være et gruppeforløb tre gange ugentligt til at blive en social
dag hver fredag fra kl. 9.00 til 11.30. Denne ændring betyder også, at der så
samtidig bliver flere individuelle samtaler end tidligere i projektet.
Dokumentation Folder „Projekt Mølbækhus. Misbrugsbehandling for
hjemløse på Fyn‟ samt folder „Projekt Mølbækhus‟. Endvidere er der vedlagt bilag „Oversigt over teamgrupper forår/sommer 2008‟, hvor det fremgår, at man mødes hver fredag fra kl. 9.00 – 11.30. Derudover nævnes også, at der vil være „Onsdagsgruppe‟, hvor der er fokus på aktiviteter, netværk og relationer. Der er også vedlagt bilaget „Tilbagefaldsforebyggelse‟,
som lægger op til et gruppeforløb med en intensitet på ca. otte gange i otte
uger.
Individuel planlægning og koordinering På Mølbækhus-projektet starter
klienten med en in-take. Under denne samtale skal klienten svare på ca.
100 spørgsmål om fortiden. Som allerede nævnt, har man ændret i strukturen, da der for nogle deltagere blev for mange gentagelser i gruppesessionerne. En anden grund til opprioriteringen af individuelle samtaler er, at der
er mange med psykiske problemer og psykiatriske diagnoser.
Dokumentation: Der er vedlagt to eksempler på opholdsplaner ved „Mølbækhus‟. Der er endvidere vedlagt to eksempler på klientjournaler (også
kaldet behandlingsplaner). Den første klientjournal løber i perioden 4. februar 2008 til 9. oktober 2008. Den anden løber i perioden 1. juli 2008 til
11. november 2008.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektet er oprindeligt tænkt som et samarbejde mellem Fyns Amts Behandlingscenter,
Odense afd. 1, og forsorgshjemmet St. Dannesbo. Forsorgshjemmet er et
særligt tilbud til udsatte grupper om husly, aktivering, omsorg og udslusning. I projektansøgningen forestiller man sig, at der skal være to gruppeledere: en behandler fra FAB.V. og en assistent fra St. Dannesbo, som sammen kører gruppeforløbet. Behandleren fra FAB.V. skal indføre assistenten
fra St. Dannesbo i behandlingsformen, og assistenten fra St. Dannesbo skal
støtte op om klienten i dagligdagen.
Dokumentation: Det fremgår af dokumentationen (statusrapport 2006/
2007 og 2007/2008), at der er foretaget en evaluering af to medarbejdere i
sparring med souschefen i Rusmiddelcenter Odense.
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Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Succeskriteriet er at øge antallet af klienter – bosiddende på St. Dannesbo – som gennemfører gruppebehandling i modul 1. Endvidere er det operationelle mål, at disse klienter
får lavet deres behandlingsplan, således at det bliver synliggjort for bostedet, behandlingscentret og klienten selv, hvilke mål der arbejdes frem mod
(som i sidste instans er at øge livskvaliteten for den enkelte). Ved hjælp af
rådgivningscaféen ønsker man også at motivere flere til at søge behandling.
Man ønsker nemlig, at Misbrugscenter Odense bliver synlige på St. Dannesbo for beboere, som måtte have behov for misbrugsbehandling.
Det fremgår af statusrapporten (2007/2008), at der stort set ikke har været frafald i behandlingen. Behandlingen på St. Dannesbo har således givet
mulighed for længere og mere kvalitative behandlingsforløb og udvikling
for den enkelte klient. Sammesteds fremgår også, at behandlingsplaner, opholdsplaner og handleplaner med projektet koordineres bedre, end før projektets start.
I statusrapporten 2006/2007 står, at der er anvendt tre tilgange til at måle på resultaterne: dels en evaluering foretaget af de to medarbejdere i projektet i sparring med souschefen i Rusmiddelcenter Odense. Dels en mindre
spørgeskemaundersøgelse, og dels ved at udkastene til statusrapporten er
gennemgået sammen med klienterne. De tre klienter, som har medvirket i
spørgeskemaundersøgelsen, vurderer deres udvikling på en skala fra 1-10
fra start til nu på følgende måde: fra 5 til 9, fra 6 til 8,5, og fra 0-1- til 6.
Der er medsendt en status på 6 af de 15 klienter, som har fulgt projektet
hidtil. Det er alle positive resultater. For de øvrige klienter har flere haft
det bedre, mens de har været i projektet, men har haft svært ved at fastholde den positive udvikling. En af grundene er, at en gruppe af deltagerne i
projektet har haft udiagnosticerede personlighedsforstyrrelser, været periodisk psykotiske eller har haft svært ved kognitivt at deltage i gruppen.
I statusrapporten 2007/2008 er der medsendt en klientliste og status over
deltagere. Her beskrives også et stabilt fremmøde i forbindelse med indtagelse af substitutionsmedicin og en generel positiv holdning til den øvrige
behandling på St. Dannesbo. I samme årsrapport nævnes, at der er 13 klienter indskrevet i projektet, hvoraf to er genindskrevne.
Det dokumenteres for året 2008/2009, hvilken status 23 klienter har.
Her fremgår bl.a., at syv er udskrevet til egen bolig eller andet opholdssted
(en enkelt er dog blevet genindskrevet), to er udredt til Vista Balboa, otte
havde fortsat ophold på St. Dannesbo (heraf var to genindskrevne), tre var
blevet afviklet fra St. Dannesbo, to havde forladt St. Dannesbo, og en var
til afsoning.
Dokumentation: Ovenstående dokumenteres i statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet 2006/2007 og 2007/ 2008. Bilaget „Beskrivelse af
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status vedrørende klienter‟ omhandler de 23 klienter. Der er endvidere vedlagt eksempler på behandlingsplaner og opholdsplaner, som illustrerer,
hvordan man har været i stand til at koordinere indsatsen mellem Rusmiddelcenter Odense og St. Dannesbo.
Gennemsigtighed: Der er en pæn gennemsigtighed i dette projekt. Projektet er dog bedst og bredest dokumenteret for den periode, hvor Birgit Bjerg
og Jesper Alleslev har samarbejdet om projektet (fra 1. januar 2008 til 1.
marts 2009).
SAMLET VURDERING: Jf. succeskriterierne er det lykkedes at yde
gruppebehandling i nærmiljøet. Det fremgår af dokumentationen, at klienterne har været tilknyttet behandling i længerevarende perioder. Dermed
kan der også svares bekræftende på, at kvaliteten i behandlingen er blevet
øget. En koordinering mellem behandlingscenter og bosted har som forventet kvalificeret indsatsen over for stofmisbrugerne.
I eksemplerne på behandlingsplaner dokumenteres, at man arbejder
vedholdende med den enkeltes mål. Således ydes en jeg-støttende funktion, og der følges op på den enkeltes mål og ønsker med behandlingen. Af
eksemplerne dokumenteres, at man prøver at give den enkelte mulighed for
en succesoplevelse ved det, at man kan deltage og fuldføre et behandlingsforløb, som netop udgjorde mål b. i formålsafsnittet i nærværende evaluering. En konkret fordel ved at have både behandling og udlevering af medicin på St. Dannesbo er, at man kan hente folk (hvilket blev gjort), dersom
de udeblev til individuelle samtaler fx Det nævnes også af en behandler (i
rapporten ved Lisa Bachmann Clausen), at der er mere sammenhæng i behandlingen på Mølbækhus, St. Dannesbo, idet der kun er en behandler og
dermed er det den samme person, klienten har at gøre med fra start til slut.
Af samme fremgår, at både klienter og medarbejdere i projektet er meget
på St. Dannesbo, og derfor er „behandlingen en mellemting mellem døgnog ambulant behandling‟.
At øge livskvaliteten for den enkelte deltager i forhold til rehabilitering
og udslusning til egen bolig var et andet af hovedmålene med projektet, jf.
formålsafsnittet i nærværende. Som nævnt eksisterer der dokumentation for
dette (bilaget „beskrivelser af status vedr. klienter 2008/2009‟ samt i statusrapporterne 2006/2007 og 2007/ 2008), men det vides ikke med sikkerhed,
hvordan det samlet set er gået med samtlige deltagere i løbet af de tre år,
som projektet har kørt. Endvidere savnes der en dokumentation for, hvor
mange der i alt har deltaget i projektet, og hvor stort frafaldet har været
(evt. sammenlignet med hvor stort frafaldet er i Rusmiddelcenter Odense).
Denne kvantitative dokumentation ville have styrket den samlede evalue199

ring. Det undrer, at statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet for
2008/2009 ikke er vedlagt som dokumentation til CRF, idet en sammenfatning naturligt ville kunne fremgå af en sådan.
Nok er der fremsendt dokumentation for aktiviteter og resultater for perioder af projektet, men der er ikke medsendt dokumentation (fx gennemført tidsplan) for det samlede forløb. Derfor står det ikke klart, hvor mange
moduler der i alt er blevet gennemført i løbet af projektperioden, og hvordan modulstrukturen har været opbygget de tre år. I øvrigt vides heller ikke, om den interne evaluering, som indeholdt en løbende evaluering, en
mindre spørgeskemaundersøgelse og proceduren med at lade klienter
kommentere statusrapporterne, er foretaget i hele projektperioden.
Projektet har imidlertid vist sin bæredygtighed og succes, idet det efter
projektperiodens ophør, er blevet en fast bestanddel af St. Dannesbo og
dermed også en fortsættelse af samarbejdet med Rusmiddelcenter Odense.
St. Dannesbo har leveret det „helle‟, som kan give de bedste forudsætninger
for en vedvarende behandling og udredning.
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C
Pårørendearbejde

I alt syv projekter indgår i denne gruppe.

Projekt/bevilling

Målgruppe

Målsætning formuleret af
projekterne

C1. ’Oprettelse af
pårørendegrupper
i forbindelse med
tilbuddet Vista
Balboa’, Odense.

Brugere og pårørende i værestedet for dobbeltdiagnosticerede.

Bevilling:
360.000 kr.
C2. ’Støtte til pårørende til indskrevne klienter i
Århus Amts Misbrugscenter’, Silkeborg.

At aflaste pårørende give pårørende indsigt i misbrugsproblematikker.
Brugere bliver i stand til at opretholde/genetablere tabte netværk
blandt pårørende.
Oprettelse af netværksgrupper.

Pårørende til
indskrevne i
Århus Amts
Misbrugscenter.

At tilbyde støtte, viden og hjælp til
at se nye handlemuligheder for pårørende.
At facilitere behandlingsindsatsen
for indskrevne klienter.

Pårørende og
stofmisbrugere
med bopæl i
Kbh. uanset om
i behandling
eller ej.

Udvikle metoder for behandlingsstrategi, der retter sig mod hele
familien.
Minimere/reducere skadesvirkninger forårsaget af misbrug.
Hjælp til accept af virkelighed
omkr. afhængighed.

Bevilling:
361.500 kr.
C3. ’Pårørendearbejde’, København.
Bevilling:
1.994.500 kr.
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C4.’Etablering af Pårørende til og En bred vifte af tilbud til pårørenpårørende-tilbud
brugere indde, som skal etableres og monitofor KABS regiona- skrevet i KABS. reres.
le afdelinger i
Gentofte, Glostrup
og Hvidovre’, Glostrup.
Bevilling:
2.865.000 kr.
C5. ’Støtte og behandling for pårørende til stofmisbrugere over 25
i ambulant behandling i FAB’, Odense.

Pårørende til
stofmisbrugere
over 25 i ambulant behandling
i Fyns Amts
Behandlingscenter.

At støtte og styrke misbrugerens
personlige netværk/pårørende for
at optimere behandlingsindsatsen
over for misbrugeren.

En gruppe (pt.
5) unge mænd,
19-26 år med
tilknytning til
Bevilling:
Kirkens Kors816.000 kr.
hær, uden brugbart netværk
C7. ’Næste skridt: Tidligere misSunde relationer’, brugere som har
Fredericia.
været i behandling og stoffrie
Bevilling:
min. 6 mdr.
283.800 kr.

At få udredt brugernes muligheder samt hjælp til at skaffe bolig.
Struktur og ansvar i hverdagen.
Øget tillid til egne evner samt
andre.

Bevilling:
3.000.000 kr.
C6. ’Aktiveringsprojekt for unge
truede’, Korsør.

Brugeren får overblik over socialt netværk.
Brugeren får redskaber til at indgå i sociale relationer.
At genoprette vigtige relationer i
forhold til fortsat stoffrihed.
At etablere nyt stabilt netværk.

I alt blev der bevilget 9.680.800 kr. til disse syv projekter.
I det følgende gennemgås de enkelte evalueringer.

202

C1. Evaluering af projekt ‘Oprettelse af pårørendegrupper i
forbindelse med tilbuddet Vista Balboa’, Odense
FORMÅL: Formålet er at aflaste pårørende. Via deltagelse i projektet gives pårørende indsigt i misbrugsproblematikker og sygdomsforløb. Man
ønsker derigennem at fremme, at brugerne bliver i stand til at oprette, vedligeholde eller genetablere tabte netværk blandt pårørende. Endelig ønsker
man at oprette netværksgrupper blandt pårørende med tilknytning af frivillige. Formålet konkretiseres på følgende vis:
 at give pårørende viden og indsigt i, hvad det vil sige at have en
sindslidelse og et misbrug/afhængighed
 at give pårørende mulighed for at dele tanker og erfaringer i forhold
til at være tæt på en person med en sindslidelse og et misbrug
 mulighed for samvær med andre i samme situation
 med støtte fra personale og andre gruppedeltagere at lære at håndtere
egen situation på en ny måde.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 360.000 kr. for en treårig
periode. Projektet blev påbegyndt 1. januar 2007 og afsluttet 1. januar
2010.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et velbeskrevet (GV-baseret)
projekt med rigtig god
effektdokumentation.

PROJEKTFORLØB: Grupperne for pårørende er blevet præsenteret for
undervisningsforløb ved personalet og har deltaget i temamøder om misbrugsproblemer med forskellige inviterede eksperter. Ifølge statusrapport
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for projektår 2007 har der været oprettet to pårørende grupper. De har hver
haft et forløb på 12 gange. Gruppen har mødtes en gang om ugen i to en
halv time og har bestået af 8-10 pårørende. Forløbene har været delt op i en
introduktionsgang samt en undervisningsblok om sindslidelser og en undervisningsblok om misbrug. Jf. statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) gjorde erfaringerne fra det første forløb, at fokus sidenhen i
højere grad blev lagt på deltagernes egne erfaringer. Dette betød, at undervisningen fremover blev mere orienteret mod en erfaringsudveksling og
koblet til konkrete erfaringer blandt de pårørende.
Med henblik på at opkvalificere personalet i at håndtere pårørendearbejde har de tilknyttede været på kursus to gange a fire dage. Personalet er her
blevet undervist specifikt i gruppelederrollen. Derudover er der blevet foretaget videooptagelse af personalet med henblik på at give supervision. I
løbet af det første projektår var der ikke tilstrækkelig interesse blandt de
pårørende i at deltage i en netværksgruppe.
I løbet af 2008 har der været oprettet to pårørende grupper. Forældregruppen har mødtes 12 gange årligt. Gruppen har mødtes en gang om ugen
i to en halv time og gruppen bestod af 6-10 pårørende.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009) fremgår, at der i løbet af projektet har været oprettet to pårørendegrupper. Forældregruppen har mødtes 12 gange, og søskendegruppen har mødtes fire
gange. Gruppen har mødtes en gang om ugen i to en halv time. Gruppen
har bestået af max. 8-10 pårørende. Søskendegruppen i forår og efterår
2009 har bestået af fire-fem deltagere. Ved hvert forløb har der været tilknyttet to medarbejdere fra Vista Balboa, der har varetaget undervisningen.
Der har sideløbende kørt netværksgrupper med forældre og søskende.
Der er blevet etableret to netværksgrupper, der ved projektets afslutning
bestod af 14 forældre og fem søskende. Efter et halvt år med pårørende
som tovholder for netværksgruppen er det blevet besluttet at ændre modellen. Den nye model består i, at Vista Balboa indkalder og stiller lokaler og
personale til rådighed.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Kongstanken med Vista Balboa er at være koordinerende i forhold til at ordne så meget som muligt i den psykisk syges liv.
Klienterne bor i egen bolig, og Vista Balboa fungerer som et værested. Der
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arbejdes ud fra teorien om „Expressed Emotions‟ (EE), som bygger på sårbarheds/stressmodellen (Fallon 1988). Der henvises i den vedlagte dokumentation til internationale forskere, der har påvist, at sygdomsforløbet hos
diagnosticerede skizofrene påvirkes af familiens måde at forholde sig til
den syge på, og man kan derfor påvirke selve sygdomsforløbet ved at samarbejde med det nærmeste netværk (Leff 1994, McFarlane 2001). De pårørende ses på en og samme tid som hjælpetrængende og betydningsfulde
ressourcer og samarbejdspartnere i forhold til Vista Balboas brugere. Kerneopgaven har været at give støtte til en reduktion af stressniveauet hos
brugerne, og det er også ofte det behov, der i en eller anden grad gør sig
gældende hos de pårørende (Brandt 2010 et al: 1). I projektet arbejdes der
ud fra en biologisk tese om, at dobbeltdiagnosticeredes (med diagnosen
skizofreni) sygdom er biologisk determineret. Imidlertid fritager det ikke
familien for, at de har et aktivt medansvar i forhold til, hvordan sygdomsforløbet bliver. Familien og det nærmeste netværk kan være med til at nedsætte de stressgivende faktorer og dermed reducere de følelsesmæssige påvirkninger (Brandt 2010 et al.) Sammenfattende er grundantagelsen, at brugerne er en del af et meget sårbart system. Kan man reducere stress i hjernen og i miljøet omkring dem, også blandt deres pårørende, vil det alt
sammen virke hensigtsmæssigt på den psykisk syges trivsel og liv.
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektleder Kathja Thrane Brandt 5. januar 2010. Udkast til artikel omkring arbejdet med pårørendegrupper af Kathja Thrane Brandt et al. „Pårørende til mennesker med en
dobbeltdiagnose er dobbeltbelastede!‟
Etik og værdier: Et grundprincip i værestedet er, at brugerne skal kunne
slappe af, når de er der, altså et værested, hvor omsorg, afslapning og kost
er højt prioriteret. Det fremgår endvidere, at der ikke er en konfronterende
relation eller kommunikation, der er ikke nogen behandling, og der er ingen
skjulte dagsordener. Det er et værested uden krav om aktiviteter, og brugerne skal ikke nødvendigvis noget, når de kommer. Værestedet er et frirum for snak om medicin, diagnoser og systemer (Malmgren CASA 2005:
31). Der er imidlertid regler at overholde i værestedet, nemlig at det ikke er
tilladt at indtage alkohol eller stoffer eller have en stærkt forulempende adfærd over for andre (ibid: 32).
Dokumentation: Rapport „Aktiviteter i Vista Balboa – et statusnotat fra
Odense Kommunes integrerede indsats for sindslidende med misbrug‟
(2005) af Marianne Malmgren, CASA.
Målgruppe: Værestedet Vista Balboa er organiseret som et tilbud for dobbeltdiagnosticerede i Odense Kommunes Handicap- og Psykiatriafdeling,
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der rummer specielt tilrettede tilbud for særligt udsatte grupper af voksne.
Vista Balboa består udover værestedet desuden af et opsøgende team og et
opgangsfællesskab (Malmgren 2005: 29). Målgruppen for nærværende projekt er brugere – alvorligt sindslidende med svært misbrug – og deres pårørende i værestedet Vista Balboa. Det fremgår af den afsluttende status til
Indenrigs- og Socialministeriet, at målgruppen i projektet er de 45 brugere,
der er på Vista Balboa. Der er ikke foretaget en egentlig optælling af, hvor
mange pårørende brugerne på Vista Balboa har, men det forventes, at målgruppen er på omkring 100 personer. I hele projektet har der været 35 pårørende tilknyttet heraf 14 mænd og 21 kvinder.
Det fremgår af rapporten „Integreret indsats for mennesker med sindslidelser og misbrug. Vista Balboa. Kommunalt kvalitetsudviklingsprojekt‟
v/Nielsen (2005), at ud af den på daværende tidspunkt gruppe på 33 mennesker er der 18 %, som har netværk i familien, 12 % som har netværk
blandt venner, 26 % som har netværk blandt familie og venner, og 44 %
som intet netværk har (Nielsen 2005: 36). Selvom disse tal ikke gælder dette projekt specifikt, er det som bekendt sigende, at så få har netværk i familien, og så mange intet netværk har.
Dokumentation: Afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet.
Rapporten „Aktiviteter i Vista Balboa – et statusnotat fra Odense Kommunes integrerede indsats for sindslidende med misbrug‟ (Malmgren, CASA
2005). Rapporten „Integreret indsats for mennesker med sindslidelser og
misbrug. Vista Balboa. Kommunalt kvalitetsudviklingsprojekt‟ (Nielsen,
Enheden for Klinisk Alkoholforskning, OUH, 2005).
Metode: Kerneopgaven har været at give støtte til en reduktion af stressniveauet hos brugerne, og det er også ofte dét behov, der i en eller anden grad
gør sig gældende hos de pårørende (Brandt 2010: 1). Metoden har været
undervisning og erfaringsudveksling pårørende imellem. I det afsluttende
interview med Kathja Thrane Brandt nævnes også den systemiske tænkning, som den gennemgående metode i Vista Balboas arbejde. En væsentlig
antagelse i den systemiske tænkning er, at det er den pårørende selv, som
sidder inde med viden om sig selv, og som det påpeges i interviewet: „Vi
skal ikke være eksperter på deres liv‟. Netop relationer er også af fundamental betydning i den systemiske tilgang, hvilket ligger helt i forlængelse
af, som i nærværende projekt, at sætte de pårørende i centrum for indsatsen.
Der er vedlagt et eksempel på standard 3 og standard 4. Af dokumentationen for standard 3 fremgår, at netværket for alle indvisiterede brugere i Vista Balboa skal afklares og beskrives i journalen. Alle brugere i Vista Balboa skal tilbydes hjælp til bevarelse og udbygning af eksisterende netværk.
Der er tre overordnede kategorier: struktur, proces, resultat. Hvad angår
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standard 4 skal alle indvisiterede brugere i Vista Balboa tilbyde deres pårørende viden og indsigt i skizofreni og rusmiddelafhængighed. Her er der
igen tale om tre kategorier, nemlig struktur, proces og resultat. Der er også
vedlagt et eksempel på en familieindsats som et supplement til pårørendegrupperne. Det fremgår, at der har været otte lignende forløb. Der er vedlagt en journal, hvor familieterapeuten har lavet sine referater af møderne.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Kathja Thrane Brandt den
5. januar 2010. Udkast til artikel omkring arbejdet med pårørendegrupper
af Kathja Thrane Brandt m.fl. „Pårørende til mennesker med en dobbeltdiagnose er dobbeltbelastede!‟ Eksempel på standarder (standard 3 og standard 4) samt dokument med eksempel på familieindsats som supplement til
pårørendegruppe.
Varighed, intensitet og struktur: Forældregrupperne har mødtes 12 gange
i alt årligt og søskendegruppen har mødtes fire gange i alt i år 2009. Grupperne har mødtes to en halv time per uge.
Dokumentation: E-mail fremsendt til Center for Rusmiddelforskning,
hvoraf fremgår antal deltagere på de enkelte kurser. Afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet (2009).
Individuel planlægning og koordinering: Projektet er ikke et behandlingsforløb og der er – jf. projektets formål – ej heller tale om individuel
planlægning og koordinering. Det er gennem deltagelse i pårørendegruppen
og gennem deltagelse i undervisning m.m., at man ønsker at opnå, at relationen mellem misbruger og den pårørende bedres på sigt. Projektet har dog
været suppleret med individuelle samtaler.
Dokumentation: Projektbeskrivelse til Indenrigs- og Socialministeriet.
Afsluttende interview med Kathja Thrane Brandt. Der er endvidere vedlagt
dokumentation: „Et eksempel på familieindsats som supplement til pårørendegrupper‟.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Der har været etableret kontakt til Rusmiddelcentret i Odense, Odense Universitetshospital
samt etablering af en erfa-gruppe.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Kathja Thrane Brandt 5.
januar 2010.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Projektet har følgende mål/
succeskriterier:
1) At de pårørende oplever en forbedret kontakt med brugerne.
2) At gruppen kommer til at fungere som en netværksgruppe.
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I den afsluttende rapport til Indenrigs- og Socialministeriet kan man læse:
Ad 1. Det involverede personale i Vista Balboa får jævnligt positive tilkendegivelser fra de pårørende i forhold til at være medinddraget. 78 % af de
adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen føler sig bedre medindraget.
Ad 2. Der er p.t. en netværksgruppe med 14 deltagere, som mødes en gang
månedligt samt til arrangementer to gange årligt. Gruppen har vist sig at
være så tung, at de har brug for personalestøtte. Den kan ikke fungere uden,
men netværksgruppen fungerer dog på denne måde fint. Målet er således
kun delvist opfyldt, konkluderes det.
Der er vedlagt en intern evaluering af spørgeskemaundersøgelse af pårørendekursus i Vista Balboa. Her fremgår, hvor mange der har svaret ja, nej,
ved ikke til spørgsmål som 1) Har du fået større viden og indsigt i, hvad det
vil sige at have sygdommen skizofreni? (Her svarer 96 % bekræftende).
Har du haft tilfredsstillende mulighed for at udveksle erfaringer med andre
i samme situation? (Her svarer 93 % bekræftende). Der spørges også til,
om „Kursusforløbet har medvirket til at gøre det nemmere for dig at være i
kontakt med din pårørende, som er tilknyttet Vista Balboa‟? (Her svarer 83
% bekræftende). Endvidere spørges der til, „Om man vil fortsætte med at
mødes i jeres pårørendegruppe efter afslutning af forløbet, hvor Vista Balboa stiller lokale til rådighed og også stiller personale til rådighed de første
gange?‟ (75 % er interesseret i dette). Der er i alt syv spørgsmål i denne
undersøgelse, og afslutningsvist spørges der til, om man kan gøre det anderledes til næste gruppeforløb? Sammenfattende giver de deltagende udtryk for, at de har fået et stort udbytte af at deltage i kurset. I spørgeskemaundersøgelsen har 29 ud af 35 mulige besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 83 %. Det konkluderes i den afsluttende rapport til
Indenrigs- og Socialministeriet, at det er projektets erfaringer, at alle de pårørende, der har deltaget i projektet, har oplevet en forandring for dem i
forhold til deres rolle som pårørende til et menneske med både en sindslidelse og et misbrug.
Der er nogle, som har haft en meget sparsom kontakt og så efterfølgende har fået en god kontakt med deres pårørende, fortæller Kathja Thrane
Brandt i det afsluttende interview med CRF.
En væsentlig erfaring i projektet er, at man har haft rigtig gode erfaringer med at inddrage søskende.
Dokumentation: Der er vedlagt statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet for 2007 og 2008 samt den afsluttende status for 2009. Der en endvidere vedlagt dokumentation „Evaluering af spørgeskemaundersøgelse –
Pårørendekursus i Vista Balboa‟ (dateret den 25. januar 2010). Der er fremsendt statistisk materiale til CRF, hvor antal kursusdeltagere på de forskellige kurser fremgår. Det afsluttende interview med Kathja Thrane Brandt 5.
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januar 2010. Derudover er der vedlagt generel dokumentation i form af
rapport: Vista Balboa – et statusnotat fra Odense Kommunes integrerede
indsats for sindslidende med misbrug, udarbejdet af CASA, april 2005 v/
Marianne Malmgren. Samt rapport Vista Balboa. Integreret indsats for
mennesker med sindslidelser og misbrug – Et kommunalt kvalitetsudviklingsprojekt, udarbejdet af Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Odense
Universitetshospital 2005 v/Bent Nielsen. Eksempler på standarder (standard 3 og 4) samt eksempel på familieindsats som supplement til pårørendegruppe, medfølgende journal for familiesamtaler, er også fremsendt til
CRF. Endelig er der vedlagt et foreløbigt udkast til en artikel omkring pårørende gruppen forfattet af Kathja Thrane Brandt et al.
Gennemsigtighed: Der er god dokumentation i dette projekt. Man har løbende i projektet været opmærksom på at sammenholde projektets resultater med de mål, som fremgår af projektbeskrivelsen.
SAMLET VURDERING: I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at projektet har givet resultater for flere grupper: de
pårørende, brugerne ved Vista Balboa samt Vista Balboa og tilbuddets
medarbejdere. For de pårørende har projektet givet følgende resultater:
 Et større kendskab til sindslidelser, herunder sygdommen skizofreni
samt behandlingsmulighederne.
 Et større kendskab til misbrug, herunder både afhængighed og behandling af afhængighed.
 Samtaler om fælles problemer med ligesindede, der også er pårørende til mennesker med en dobbeltdiagnose.
 En oplevelse af ikke at være alene med de problemer, der knytter sig
til at være pårørende til et menneske med både en sindslidelse og et
misbrug.
 Større kendskab til Vista Balboa og de funktioner, som Vista Balboa
har, samt kendskab til de enkelte medarbejdere på Vista Balboa.
Som det dokumenteres i „Evaluering af spørgeskemaundersøgelse - Pårørendekursus i Vista Balboa‟ er der meget stor tilfredshed og vurdering af
udbytte blandt de deltagende.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår også,
at for brugerne af Vista Balboa er det forventningen og oplevelsen, at projektet har medført følgende resultater:
 Pårørende, der har større viden og forståelse for brugernes situation
og dermed også både kan slappe mere af og være mere nærværende i
relationen som pårørende. Hele 83 % af de adspurgte i spørgeskema209

undersøgelsen fortæller, at kursusforløbet har medvirket til, at de i
højere grad har fået kontakt med den syge pårørende.
Endvidere fremgår, at for Vista Balboa har projektet givet følgende resultater:
 En oplevelse af de pårørendes synsvinkel. Det gælder især de pårørende, som Vista Balboa ikke tidligere har haft kontakt til.
 At de pårørende er tættere knyttet til Vista Balboa end de tidligere
har været.
 En større forståelse for de pårørende, og hvad der har betydning for
de pårørende.
Personalet er blevet klar over, hvor oversete søskende har været i familier
med sindslidende. Det fortælles i det afsluttende interview, at de pårørende
kan give Vista Balboas brugere noget, som det professionelle system ikke
kan give dem. Endvidere har man i projektet haft opmærksomheden rettet
mod efteruddannelse af medarbejderne i forhold til netop arbejdet med pårørende.
På baggrund af de erfaringer, der er gjort i pårørendegruppen, er der
blevet udarbejdet en „standard‟ for pårørendearbejdet i tilbuddets kvalitetsudviklingsprojekt, således at kontakten til alle pårørende er blevet systematiseret og kvalitetssikret. Af dokumentationen, som er fremsendt til CRF,
fremgår også klart, at Vista Balboas kvalitetsudvikling i projektet (og i Vista Balboa) sikres ved at implementere den forskningsbaserede viden i daglig praksis. Det fremgår af rapporten fra Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Odense Universitetshospital, at etablering af Vista Balboa og
den efterfølgende kvalitetsudvikling har betydet, at Odense Kommune som
det eneste sted i Danmark kan tilbyde en „internationalt accepteret intervention over for mennesker med svære sindslidelser og misbrug‟. For brugerne
har det betydet, at de i langt større udstrækning kan bo i deres eget hjem og
undgå langvarige indlæggelser på psykiatrisk afdeling (Nielsen 2005: 41).
Pårørendeprojektet
Pårørendearbejde er i dag blevet en basisopgave i Vista Balboa i og med,
der er taget beslutning om, at netværksgruppen og pårørendegruppen skal
fortsætte. Projektlederne har skrevet den allerede refererede artikel om projektet, der forventes at blive formidlet i fagblade. Herudover er erfaringerne
givet videre til de øvrige tilbud i Odense Kommunes socialpsykiatriske tilbudsvifte.
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Sammenfattende et projekt, som med en relativt set ganske beskeden
bevilling, dokumenterer en høj grad af målopfyldelse og god effekt for Vista Balboas målgruppe og deres pårørende.
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C2. Evaluering af projekt ‘Støtte til pårørende til indskrevne
klienter i Århus Amts Misbrugscenter’, Silkeborg
FORMÅL: Formålet med projektet er at tilbyde støtte, viden og hjælp til at
se nye handlemuligheder til pårørende. Formålet er også at facilitere behandlingsindsatsen for indskrevne klienter, idet en præmis for projektet er,
at støtte fra pårørende kan have afgørende effekt på behandlingsresultatet.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt 1. juni 2006 og afsluttet 1. januar 2010. Projektet er blevet støttet med i alt 361.500 kr. Man
har sendt ca. 70.000 kr. i ubrugte midler tilbage til Indenrigs- og Socialministeriet.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et overvejende erfaringsbaseret
projekt med god dokumentation af forandringsmodel og metode, men med ringe grad
af gennemsigtighed i
effektdokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Jf. den første afrapportering til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) har der været afholdt fire kurser med svingende deltagerantal (to kurser med mellem seks-otte deltagere og to kurser med mellem to-fire deltagere). En tredjedel har haft en form for tilknytning til de
frivillige selvhjælpsgrupper i Silkeborg.
Af samme status fremgår, at man har ændret på aktiviteterne derved, at
kursusforløbene er blevet afløst af, at der i stedet er åbent hver torsdag for
anonyme individuelle henvendelser. Grunden er, at deltagerantallet har været faldende, og der har i stedet været behov for fleksibilitet og individuelt
tilrettelagte tilbud.
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I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2008) fremgår, at der
har været afholdt pårørende rådgivning ca. hver fjortende dag med svingende deltagerantal (fra nul-fem deltagere pr. gang). Det svingende deltagerantal har gjort det vanskeligt at tilrettelægge oplæg/undervisning både
med interne såvel som med eksterne oplægsholdere. Der har i forbindelse
med møderne primært været fokus på diskussion, dialog og erfaringsudveksling, hvor det psykoedukative er blevet lagt ind i dialogen. Det konkluderes i status til Indenrigs- og Socialministeriet (2008), at forventningen
om et større deltagerantal ikke blev indfriet. Formodningen peger mod, at
der i tilrettelæggelsen af arbejdet ikke har været tid til tilstrækkeligt oplysningsarbejde omkring projektet. På den baggrund er det udtrykte behov for
fleksibilitet og individuelle tilbud igen blevet imødekommet.
Det fremgår endvidere af bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟) og bilag 7
(„Evaluering Maj 2007‟), at deltagerantallet fra den første til den anden interne evaluering har været nedadgående (dvs. at i løbet af ca. halvt år har
gruppen udviklet sig i den forkerte retning). Af bilag 7 ses, at selvhjælpsgruppen har vist sig at være en succes. Det fremgår også, at man har valgt
at tage pårørende til alkoholikere med ind i projektet, selvom det oprindeligt ikke var målgruppen. En stor del af undervisningen for denne gruppe
var ikke relevant, men udvidelsen af målgruppen var nødvendig for i det
hele taget at opretholde en gruppe.
Alt i alt har projektforløbet båret præg af dels en faldende interesse for
at deltage i projektet blandt de pårørende, og dels akut og siden langvarig
sygemelding hos den medarbejder, som var primus motor i projektet. Projektet udviklede sig på den baggrund til først at have været tænkt som et
gruppeforløb med en relativ fast struktur til at blive mere ad hoc og individuelt baseret.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Projektet er tænkt ind den systemiske ramme, som
Rusmiddelcentret i Silkeborg arbejder inden for, hvor relationsarbejde står
helt centralt. Kognitive teorier og det psykoedukative er også væsentlige
tilgange, jf. det afsluttende interview med konstitueret leder Flemming
Rønn Steen og behandler Tina Marnoch Dickson. Der eksisterer imidlertid
ikke megen forskning, som omhandler pårørende til stofmisbrugere. Megen
af den forskning, som ligger, er lavet inden for pårørende til alkoholområ213

det, jf. bilag 16 („ArtikelAfhængig‟). I forbindelse med planlægning af en
pårørendekonference 2009 var det derfor vanskeligt at finde egnede oplægsholdere inden for landets grænser. Af samme bilag fremgår endvidere,
at man fra udenlandske undersøgelser, der omhandler helt unge stofbrugere, ved, at en familiebaseret indsats, hvor de pårørende inddrages, understøtter mulighederne for at opnå et godt behandlingsresultat. I bilaget undrer man sig over, hvorfor denne viden ikke i højere grad afspejler sig i
voksenbehandlingen med flere afprøvninger af pårørendetilbud og systematisk erfaringsopsamling. Det er altså denne afprøvning, som projektet „Støtte til pårørende til indskrevne klienter i Århus Amts Misbrugscenter‟ vil
foretage.
Dokumentation: Det afsluttende interview med konstitueret leder af
Rusmiddelcenter Silkeborg, Flemming Rønn Steen, og behandler, Tina
Marnoch Dickson, foretaget den 24. marts 2010. Bilag 16 („Artikel Afhængig‟).
Etik og værdier: Det fremgår af Rusmiddelcenter Silkeborgs værdigrundlag, at dialog, kvalitet og sammenhæng er væsentlige for centerets tilgang.
Endvidere har misbrugscenteret en faglighed baseret på følgende begreber
skadesreduktion, evidens og tværsektoriel pragmatik (vedr. sidstnævnte
uddybes, at „det pragmatiske aspekt af fagligheden sigter på etablering og
optimering af tværsektoriel samarbejde gennem anvendelse af kendte metoder‟). Af bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟) ses, man har fundet det etisk
uhensigtsmæssigt at evaluere selvhjælpsgruppen. Det uddybes ikke yderligere, hvorfor det er blevet vurderet uetisk. Af bilag 8 („Beskrivelse af projektet (arbejdsdok.‟) fremgår, at selvhjælpsgruppen vil være styret af de
behov, der er hos deltagerne. Det fremgår endvidere, at alle i selvhjælpsgruppen er omfattet af tavshedspligt.
Dokumentation: Det afsluttende interview med konstitueret leder af
Rusmiddelcenter Silkeborg, Flemming Rønn Steen, og behandler Tina
Marnoch Dickson, foretaget den 24. marts 2010.
Værdigrundlag for Rusmiddelcenter Silkeborg. Bilag 6 („Evaluering feb.
2007‟) og bilag 8 („Beskrivelse af projektet arbejdsdok.‟).
Målgruppe: Projektets målgruppe er pårørende til indskrevne klienter i det
på daværende tidspunkt, hvor projektbeskrivelsen blev udarbejdet, Århus
Amts Misbrugscenter, der behandler personer med afhængighed af rusmidler. Pårørende defineres som forældre, søskende, voksne børn samt ægtefæller og partnere. Pårørende under 18 år har ikke været inkluderet i målgruppen. I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2008) fremgår, at man ud over målgruppen også har ydet rådgivning til pårørende til
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stofmisbrugere, hvis nærtstående ikke var indskrevet i behandling eller ikke
længere var tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg. Yderligere er der forestået flere rådgivninger pr. telefon. I bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟) dokumenteres, at der i perioden 2. november 2006 til 11. januar 2007 i gennemsnit har været 14 deltagere, hvor det primært har været forældre, som
har deltaget. Det fremgår også her, at sammensætningen i gruppen er bred
aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt samt i forhold til forsørgelsesgrundlag.
Af status til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) ses, at der i alt har været
16 brugere i projektet, heraf 8 mænd og 8 kvinder.
I den efterfølgende interne evaluering, bilag 7 („Evaluering Maj 2007‟)
er der ikke foretaget en gennemsnitlig beregning af deltagerantallet de fem
pårørende aftener, som der her er tale om. Det fremgår imidlertid at have
svinget fra to pårørende den første aften til 12 pårørende den sidste. Gruppen blev faktisk først etableret i sidste del af perioden, så at sige. Af status
til Indenrigs- og Socialministeriet (2008) fremgår, at der i alt har været 16
brugere af projektet, heraf 5 mænd og 11 kvinder.
Dokumentation: Det afsluttende interview med konstitueret leder af
Rusmiddelcenter Silkeborg, Flemming Rønn Steen, samt behandler, Tina
Marnoch Dickson, den 24. marts 2010. Bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟)
samt bilag 7 („Evaluering Maj 2007‟). Statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet 2007 og 2008.
Metode: Indsatsen er rettet mod orientering, formidling af information
samt støtte til målgruppen i forbindelse med en nærtståendes misbrugsbehandling. Metoden er at formidle information om rusmidler, behandlingsmuligheder, behandlingstilbud, lovgivning samt orientere om andre tilbud
til pårørende. I bilag 6 dokumenteres, at i perioden 2. november 2006 til
den 11. januar 2007 har pårørendeaftenerne været opdelt først i en temabaseret undervisning i to timer med efterfølgende selvhjælpsgruppe i to timer.
Dokumentation: Bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟) samt bilag 7 („Evaluering Maj 2007‟). Bilag 8 („Beskrivelse af projektet (arbejdsdok.)‟ er en beskrivelse af, hvordan projektet var tænkt at skulle have været kørt i det lange løb. Her er der en plan over undervisningsforløbenes indhold samt forslag til, hvad selvhjælpsgrupperne kunne indeholde. Bilag 14 („Evalueringsskema d. 24.05.2007‟) er et ikke udfyldt evalueringsskema. Der er
vedlagt power points til oplæggene „Behandlingspolitik‟ (bilag 17), „Evidens i stofmisbrugsbehandlingen‟ v/ Hanne Lauenborg Larsen (bilag 18),
„Juridiske rettigheder‟ (bilag 19), „Konfliktløsning‟ (bilag 20), „Rusmiddelcenter Silkeborg‟ (bilag 21), „Rusmidlerne‟ (bilag 22) og „Rusmidlernes
biologi‟ (bilag 23).
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Varighed, intensitet og struktur: Det fremgår af bilag 9 („Pårørendefolder‟), som informerer om projektet, at der har været planlagt pårørendeaftener fem gange hver anden uge i perioden fra uge 34 til uge 42 fra kl.
18.00 til 20.00. Af samme bilag fremgår, at selvhjælpsgruppen skulle mødes i lige uger hver uge i tidsrummet fra kl. 20.00 til 22.00. Af bilag 10
(„Ny folder 2008, 1. udkast‟) fremgår, at tilbuddet i stedet er blevet en åben
anonym rådgivning. Her gælder tilbuddet i ulige uger fra kl. 17.00 til 19.00.
I bilag 15 („Er du pårørende til en stofmisbruger-pixie‟) fremgår, at den åbne anonyme rådgivning kører fra kl. 17.00 til 20.00. Imidlertid fremgår ikke, hvornår disse ændringer i struktur og varighed helt præcist er foretaget,
da bilagene ikke er daterede.
Dokumentation: Bilag 9, („Pårørendefolder‟). Bilag 10 („Ny folder 2008,
1. udkast‟). Bilag 11 („Annonce‟). Bilag 15 („Er du pårørende til en stofmisbruger-pixie‟).
Individuel planlægning og koordinering: Det er et pårørendeprojekt, som
har vægtet vigtigheden af formidling af viden og støtte fra fagprofessionelle og erfaringsudveksling pårørende indbyrdes. Imidlertid udvikler projektet sig til at blive en åben anonym rådgivning med flere individuelle samtaler end oprindeligt tænkt, jf. bilag 13.
Dokumentation: Bilag 13 („Pårørende projekt – midler‟).
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektmidlerne
blev søgt af Århus Amts Misbrugscenter, som også havde det faglige og
organisatoriske ansvar. I projektbeskrivelsen til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at efter kommunalreformen pr. 1. januar 2007 vil det fortsat
være den gruppe af pårørende, som er bosiddende i de pågældende områder
i regionen, som er målgruppen. Tilbuddet regnes derfor for fortsat og det
uanset myndighedstilhørsforholdet. Organisering og forankring af projektet
efter kommunalreformen vil blive aftalt med de overtagende parter i kommuner og region i slutningen af 2006. Af bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟)
dokumenteres, at det er blevet aftalt med selvhjælpsgrupperne i Silkeborg,
at misbrugscenterets pårørendegruppe skal overgå til dem på sigt. Af bilag
13 („Pårørende Projekt – midler‟) fremgår, at man har vurderet, at det er
nødvendigt med en omlægning af strategien for midlerne. Efterspørgslen er
blevet mere rådgivningsorienteret, og de individuelle behov peger i retning
af en mere fleksibel løsning i forhold ti l at imødekomme dette behov. Kursusdelen virker ikke længere til at være det primære behov, men anses dog
stadig som en del af det mulige udbud, såfremt der kan samles en gruppe til
det. Årsagen til det ændrede behov formodes at skyldes to ting:
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a) at projektet ikke længere dækker et helt amt, men kun henvender sig
til borgerne i Silkeborg.
b) at målet med at lade de pårørende fra projektet overgå til NGO-regi
er opnået.
Derfor er der blevet søgt om, at puljemidlerne i stedet overgår til Åben
Rådgivning for Pårørende hver anden uge i ulige uger, samt bruges til at
vedligeholde kommunikation og viden på Internet Debatforum, som ligger
på Rusmiddelcenter Silkeborgs hjemmeside, jf. bilag 13 („Pårørende Projekt – midler‟). Det fremgår imidlertid ikke, hvornår denne ansøgning om
omlægning er dateret endsige imødegået. Der er vedlagt bilag 16 („Artikel
til „Afhængig og hvad så?‟), hvoraf fremgår, at Rusmiddelcenter Odense,
KABS og Rusmiddelcenter Silkeborg har indgået et samarbejde om at afholde en endags konference for behandlere og andre professionelle, der har
kontakt til pårørende. De tre projekter, som alle har fået Satspuljemidler til
at udvikle arbejdet med pårørende, har indgået i en erfaringsudveksling
med hinanden. Denne udveksling har man ønsket at udbrede til en større
kreds ved at lave en national pårørendekonference, som blev afholdt i Glostrup februar 2009, jf. bilag 16.
Dokumentation: Bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟). Bilag 13 („Pårørende
Projekt – midler‟). Bilag 16 („Artikel til „Afhængig og hvad så?‟).
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Relevante succeskriterier er
1) at kunne tiltrække målgruppen til møderne
2) tilfredshed med tilbuddet
3) at brugerne får brudt isolation, skyld og skam og får inspiration til
konstruktive handlinger
Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der vil blive ført anonymiseret dagbog fra hvert møde. Heraf vil det afspejle sig, hvad der har været på dagsordenen, og hvor mange deltagere der har været. Man vil også være opmærksom på at notere, om det har været gengangere, eller om det er nye
deltagere. Efter hvert møde vil deltagerne blive bedt om at svare på et anonymt evaluerings/afkrydsningsskema, jf. vedlagte bilag 14 („Evalueringsskema‟).
Det fremgår af bilag 6 („Evaluering feb. 2007) og bilag 7 („Evaluering‟
maj 2007‟), at man har påbegyndt en sådan registrering og erfaringsopsamling. Bilag 7 er ikke dateret, men det fremgår at være en evaluering frem til
21. maj 2007. Efter denne evaluering ophører den systematiske dokumentation, som der ellers var lagt op til i projektbeskrivelsen.
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I det afsluttende interview med konstitueret leder af Rusmiddelcenter Silkeborg, Flemming Rønn Steen, samt behandler, Tina Marnoch Dickson,
forklares, at der er dele af dokumentationen, der ikke er fyldestgørende.
Det hænger sammen med, at medarbejdere er rejst, uden at der efterfølgende har været mulighed for at finde relevant dokumentation på diverse drev
og computere. Grundet langvarig sygdom hos primus motor i projektet var
der ydermere dokumentation, som der ikke blev fulgt op på i en længere
periode.
Det har derfor ikke været muligt at finde frem til dokumentation for,
hvor mange der deltog. Det har heller ikke været muligt at finde frem til de
spørgeskemaer, som man ellers ved, er blevet udarbejdet. Endvidere er projektet faldet uheldigt sammen med en overgangsperiode i organisationen.
Det fremgår af bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟), at man mener, at projektet
har været med til at facilitere den gode behandling, og der står følgende:
„Den viden, som de pårørende har erhvervet igennem projektet, kan have
medført, at der i seks tilfælde er iværksat en tidligere behandlingsindsats
end, hvis de pårørende havde været uvidende om misbrugscenterets tilbud‟.
Dette delresultat dokumenteres ikke yderligere. Det fremgår også af samme
bilag 6, at der er blevet etableret en tillid mellem underviserne og de pårørende, som har haft en generel positiv effekt på det arbejde, der udføres i
Rusmiddelcenteret. Det fremgår endvidere, at konklusionen på selvhjælpsgruppen er, at det har været muligt at forankre gruppen i frivilligt foreningsregi, hvilket også er målet med de videre grupper fremover.
I bilag 6 („Evaluering feb. 2007‟ – som omhandler perioden 2. november 2006 til 11. januar 2007) er den undervisningsmæssige del blevet evalueret. Alle evalueringer har været positive i forhold til undervisningens
indhold og form. Af bilag 7 („Evaluering Maj 2007‟ – som omhandler perioden 29. marts 2007 til 21. maj 2007) fremgår, at tilbagemeldingen på de
skriftlige spørgeskemaer har været meget positive.
Dokumentation: Der er vedlagt en bilagsfortegnelse med dokumenter til
projektet. Der er i alt vedlagt 23 bilag. Bilagene kan deles op i følgende tre
hovedkategorier: a) projektets egne evalueringer b) PR for projektet samt
enkelte bilag om selve processen/korrespondance samt sidst c) bilag til kursusforløbene i form af power points. Af bilag 6 fremgår, at der bl.a. er vedlagt skriftlige evalueringer. Disse er imidlertid ikke vedlagt til CRF. Der er
endvidere vedlagt statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet for
2007, 2008 og 2009. Imidlertid er der mange punkter, som ikke er udfyldt i
den afsluttende status for 2009. Grunden til dette anføres at være, at den
afsluttende status er en opfølgning på rapport fremsendt september 2009,
og derfor udfyldes kun punkt 7 og 8. Denne rapport, fremsendt september
2009, er ikke fremsendt til CRF som dokumentation.
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Gennemsigtighed: Projektet fremstår uigennemsigtigt. I begyndelsen af
projektet blev der dog arbejdet systematisk med dokumentationen kvantitativt og kvalitativt, men efter et halvt år ophørte denne procedure. Derfor
fremstår dokumentationen usammenhængende, og der mangler et mere
kvalificeret overblik over projektets resultater.
SAMLET VURDERING: Man har med projektet forsøgt at sætte fokus
på pårørendearbejde. Jf. projektets tre målsætninger har det været vanskeligt at leve op til den første om at kunne tiltrække målgruppen til møderne.
Man har forsøgt på forskellig vis at reklamere og oplyse om tiltaget, men
den forventede interesse for tilbuddet udeblev. Faktisk oplevede man, at
deltagerantallet dalede efter det første år. Hvad angår succeskriterium 2 (tilfredshed med tilbuddet) og 3 (at brugerne får brudt med isolation, skyld og
skam og får inspiration til konstruktive handlinger) dokumenteres ikke tilbundsgående for projektets sammenhængende periode. Vi kender til projektets resultater for perioden 2. november 2006 til 21. maj 2007, ca. et
halvt år, men dernæst kender vi ikke til de pårørendes evaluering af projektet. Der mangler derfor overblik for projektets samlede løbetid.
Det fremgår af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet
(2009), at tilbuddet, som er blevet udviklet under projektperioden, er blevet
forankret efter projektperiodens udløb. Hver torsdag ydes der pårørenderådgivning på centeret fra kl. 17-19. Pårørenderådgivningen ydes af ansatte
ved Rusmiddelcenter Silkeborg. Projektet er i dag blevet forankret i Selvhjælpshuset. Der er etableret et samarbejde med Selvhjælpshuset/selvhjælpsgruppen, hvor medarbejdere fra Rusmiddelcenter Silkeborg holder
oplæg for eksempel.
Af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at
man i misbrugscenteret fortsat arbejder på at øge rådgivningsintensiteten
bl.a. ved at yde rådgivning over telefonen og at udvide informationsniveauet til borgere og praktiserende læger, social- og arbejdsmarkedsafdelingen
samt selvhjælpsgruppen.
Opsummerende kan projektet siges at have haft en del modstand i form
af akut og langvarig sygdom hos den hovedansvarlige samt manglende interesse for tilbuddet blandt pårørende og dermed faldende deltagerantal.
Grundet dette samt en organisatorisk transitionsfase i Rusmiddelcenter Silkeborg har projektet ikke kunnet indfri sine egne krav til dokumentation i
projektperioden. Der mangler dokumentation for dette projekts mål og succeskriterier kvantitativt og kvalitativt.
Imidlertid skal føjes til, at Rusmiddelcenter Silkeborg har besluttet at fortsætte med at tilbyde anonym rådgivning til pårørende samt er interesseret i
at udvikle dette arbejde på sigt.
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C3. Evaluering af projekt ‘Pårørendearbejde’, Københavns
Kommune
FORMÅL: Formålet med projektet er i familiebehandlingen at minimere
/reducere de skadevirkninger af stofmisbruget, der opstår på individuelt,
familie- og samfundsmæssigt plan. Et andet formål er at bibringe begge
parter – såvel misbruger som familie – hjælp til at acceptere virkeligheden
omkring et afhængigt menneske med de store forandringer, misbruget medfører. Det sidste formål i projektet er at udvikle metoderne i et implementeringsvenligt koncept.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet har fået tildelt i alt 2.194.500 kr. i
perioden 1. november 2006 til 1. november 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et velbeskrevet (GV-baseret)
projekt med rigtig god
effektdokumentation.

PROJEKTFORLØB: Projektet har kørt videre med samme tilbud etableret i dets første år, som fremgår her.
1. Selvhjælpsgruppe med professionel støtte (hver anden uge)
2. Sorggruppe, terapigruppe (hver anden uge). Sluttede maj 2009 og
blev i juni 2009 afløst af:
3. „Kærestegruppe‟ – en terapigruppe (hver anden uge)
4. Familiesamtaler, individuel terapi samt par- og relationssamtaler
5. Tilbud om akut krisehjælp og rådgivning
6. Foredrag og weekendkurser
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7. Intern og ekstern undervisning af medarbejdere og misbrugere i dagbehandling
I løbet af projektet har man oplevet, at der har været en større søgning til
projektet end forventet. Udgangspunktet var, at der skule være plads til
maximalt 20 pårørende, men på grund af stor søgning har der ved projektets afslutning været tale om i alt 49 personer, som har været indskrevet i
projektet. I løbet af hele projektet har 100 pårørende været indskrevet.
Man har også erfaret, at man har måttet afgrænse målgruppen i forhold til
den oprindelige til ikke at omfatte pårørende, der har personlighedsforstyrrelser, alkoholproblemer eller lider af en psykisk sygdom. Det påpeges, at
projektet i sin nuværende form ikke er i stand til at rumme disse personer,
idet det vil kræve flere behandlingsmæssige ressourcer.
De centrale aktiviteter i projektet har været og er fortsat efter projektets
ophør at yde akut krisehjælp. En sådan hjælp foregår ved individuelle samtaler, som regel ved personligt fremmøde eller ved telefonisk kontakt.
I selvhjælpsgrupperne med professionel støtte, som har været afholdt
hver anden uge og er af to timers varighed, er der typisk 12-20 deltagere og
to psykoterapeuter. Følgende temaer har været taget op: afhængighed/medafhængighed, angst for at miste, sorg, skam, skyld og at frigøre sig. I sorggruppen er der blevet arbejdet terapeutisk med de tab, der er forbundet med
at være pårørende til en stofmisbruger, men også med andre tab, specielt
gamle og ubearbejdede tab. Sidste møde i sorggruppen var den 14. maj
2009.
I juni 2009 begyndte „kærestegruppen‟, som har bestået af ni yngre
kvinder foruden de to psykoterapeuter. Her arbejdes der ud fra Imagorelationsterapi, og formålet er bl.a. at lære, hvordan den pårørende fungerer
i relationen med misbrugeren, hvordan den pårørende er medskaber til relationen, at lære hvordan den pårørende får den relation, som han eller hun
længes efter samt begynder at tage ansvar for egne behov.
Derudover har der også været mulighed for meditation og afspænding,
individuelle familie- og parsamtaler samt weekendkurser. Der er afholdt to
weekendkurser for pårørende pr. år. Endelig har der også været rådgivning
– primært ved individuelle samtaler, men også per telefon.
På det korte sigt har målet været, at de pårørende får en mere fleksibel
tilknytning til stofmisbrugere, dvs. en større løsrivelse eller en optimal afstand/nærhed til misbrugeren, således at den pårørende i højere grad kan
bevare sig selv. Slutmålet er at reparere på relationen og gennem de pårørendes ændrede adfærd over for misbrugeren, at det kan lykkes, at misbrugeren går i behandling.
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VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Udgangspunktet er, at forandringer og skadevirkninger skønnes at være fundamentalt indgribende for alle parter i familien.
Der arbejdes på tværs af misbruger og familie, modsat tidligere hvor behandlingen er opdelt i henholdsvis behandling af misbrugeren og sideløbende pårørendearbejde. Der arbejdes synergetisk-strukturelt med kognitiv
psykoterapi (Irene Oestrich Beck) samt med sorgarbejde og eksistentielle
grundvilkår (Marianne Davidsen Nielsen, Yalom).
Al terapi handler om hjælp til selverkendelse, således at individet bliver
i stand til at tage ansvar, ifølge projektleder Lilli Hansen. Der arbejdes på
en kognitiv omstrukturering af negative tankemønstre. Teorierne siger, at
når man lever ud fra en overlevelsesstrategi, da benytter man automatisk
det, man har lært i sin barndom, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt som
voksen.
Dokumentation Bilag 3: Spørgeskema til projekt „Pårørende‟. Det er et
skema, som giver mulighed for at se, hvilke problemer der er mest påtrængende, og som der skal arbejdes med. Desuden skal skemaet udfyldes senere, så det fremgår, om der er sket en udvikling i takt med deltagelsen i projekt „Pårørende‟. Bilag 11 „ Giv ansvaret tilbage til misbrugeren‟: Et interview med projektleder Lilli Hansen, bragt i SOFbladet, Nr. 2, juni 2008.
Bilag 12: Gammel og ny pjece, henholdsvis „Er du pårørende til en stofmisbruger‟? og „Tilbud til pårørende – er du pårørende til en misbruger?‟
Bilag 9: Sorgarbejde, slides til undervisningsforløb v/Lilli Hansen. Bilag
13: Information og baggrundsmateriale om pårørendearbejdet. Artiklerne
1) „Ce.I.S.- italiensk inspiration til narkobehandlingen i Danmark‟ af Annalise Kongstad og Jan Limborg Madsen. Nordisk Alkohol- og Narkotikatidskrift, vol. 14. 1997 (pp. 304- 317) og 2) „Medafhængighed. To alen af
samme stykke‟ af Bent Claësson. I: Psykoterapeuten nr. 3, okt. 2007 (pp.
14-15).
Etik og værdier: Der er nedskrevne etiske regler det pågældende sted,
hvor projektet huses. Endvidere har Københavns Kommune generelle etiske retningslinjer, som projektet også er underlagt. De ansatte på projekt
„Pårørende‟, som er psykoterapeuter, er underlagt de faglige etiske regler i
Psykoterapeutforeningen.
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Projektet ser på mennesket bag misbruget. De pårørende misbruger sig
selv ved at være for involveret, hvorfor projektet lærer dem at være opmærksomme på, hvordan de bruger sig selv i offerrollen. I forbindelse med
selve gruppeterapien og den individuelle terapi bestemmer de deltagende
selv, hvor langt de vil gå. Det vil sige, at hvert menneske har sin egen
smerte og derfor sin egen overlevelsesstrategi. De projektansatte er opmærksomme på at respektere dette og ikke overskride disse grænser med
henblik på at lukke op for noget, som kan være for omkostningsfyldt for
den involverede. Empati, omsorgsarbejde og respekt er altafgørende for, at
arbejdet skal lykkes.
Dokumentation Det afsluttende interview med Lilli Hansen og administrativ medarbejder Charlotte Bang 12. november 2009. Dokument: Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Center for Misbrugs generelle værdigrundlag. Dokument: De etiske regler i huset. Disse etiske regler skriver
alle ansatte i Netværket under på (dog er der særregler for medarbejdere i
arbejdstræning i Hotellet).
Målgruppe: Pårørende og stofmisbrugere med bopæl i Københavns
Kommune – uanset om stofmisbrugeren er i behandling eller ej. Pårørende
kan være forældre, søskende, kærester/ægtefæller samt kolleger, som påvirkes af et nært forhold til en misbruger. Målgruppen omfatter ikke pårørende, der har personlighedsforstyrrelse, depression, har et alkoholproblem
eller lider af en psykisk sygdom. Børn og unge under 18 år falder også
uden for projektets målgruppe. Der fortages en grundig visitationssamtale
af de pårørende, førend de går ind i projektet. Dette netop for at undgå pårørende, som selv har et misbrug eller undgå dobbeltmisbrugere.
Uden at det har været tilsigtet, er mændene blevet en minoritet i projektet. På baggrund af erfaringer fra tidligere har mænd meldt tilbage om, at
det er svært for dem at høre på andres ulykkelige historier, samtidigt med
de skal koncentrere sig om deres eget daglige liv. Det er svært for mændene at udtrykke følelser i gruppen, og de bryder sig ikke om at skulle græde
over for andre. Man er endnu ikke kommet frem til, hvordan dette problem
skal tackles.
Dokumentation: Bilag 1: Matchgruppe – en vurdering af motivation og
inddeling af pårørende. Inddelingen i de seks grupper er med til at revidere
og skabe klarhed over, hvordan der bedst hjælpes, samt hvilke forudsætninger der kræves for at deltage i projektet. Bilag 2: Vurdering af på hvilket
niveau pårørende er i stand til at profitere af projektets tilbud vha. Maslows
behovspyramide – ligeledes med henblik på at matche behovene bedre. Der
er endvidere vedlagt et eksempel på samtaleguide til selve visitationen. Her
afklares den pårørendes tankegang og livskvalitet, forventninger og forelø223

bige plan. Midtvejsinterviewet med Lilli Hansen og det afsluttende interview med Lilli Hansen og Charlotte Bang.
Metode: Den dominerende metode er den kognitive psykoterapeutiske
model til forandring (Irene Oestrich Beck) og tab-traume-teori (Marianne
Davidsen Nielsen, Yalom). Derudover er den systemiske tilgang (med
krænker redder offer-trekanten), imago-terapi, mindfulness, den humanistiske/eksistentialistiske og den narrative tilgang også repræsenteret. På baggrund af tidligere erfaringer er de projektansatte opmærksomme på nødvendigheden af at have en fast struktur og relativ stram styring af gruppen
med henblik på blandt andet at sørge for en balance i forhold til input fra de
pårørende og fra de professionelle.
Dokumentation: Bilag 7. Beskrivelse af indholdet i kærestegruppen. Der
arbejdes med hjemmeopgaver fra gang til gang. Sidst er der i beskrivelsen
af indholdet i kærestegruppen vedlagt en litteraturliste med referencer, som
omhandler kærlighed, samliv og imago-terapi m.m. Bilag 9. Slides til emner, som berøres i sorgarbejde/sorggruppen. Baggrundsmateriale bilag 13.
(Indeholdende: Formålet med familiearbejde, gruppestruktur for pårørende,
grundlæggende regler for pårørende, sorgarbejde, at være afhængig af andres misbrug/medafhængighed m.m. Eksempler på mødetider for pårørende, eksempel på program for weekendkursus samt eksempel på invitation
til foredrag indgår også i bilag 13).
Varighed, intensitet og struktur: Det er meget forskelligt, hvilken varighed der regnes med for den enkelte deltager. Nogle kan have et forløb på
syv-otte gange, og dertil kommer individuelle samtaler. Andre har brug for
årelang hjælp, hvor man så er underlagt de tre år, som projektet varer, hvorfor man må henvise til andre efterfølgende.
De, der er dybt eksistentielt ramt, tilbydes at komme i sorggruppen, som
er en mindre gruppe. Lilli Hansen fortæller, at der i projektgruppen er
sorggruppen og den store pårørendegruppe, hvor der i den sidste gruppe
møder ca. 12-15 personer op. Derudover er der familiesamtalerne og de
individuelle samtaler. Familiesamtalerne kan fx være med en stofmisbruger
og en forælder, et kærestepar, søskende i familien eller andre. Misbrugeren
er ikke altid med til disse samtaler. Det er også muligt at få en familiesamtale uden at komme i gruppen.
Dokumentation: Til samtlige forløb er der mødelister, som udfyldes hver
gang. Tilmed har hver enkelt deltager sin journal, som findes i digitaliseret
form. Der føres dagbøger over samtaler, der foretages. Endvidere bilag 6:
‘Kopi af skema til evaluering af weekendkursus for pårørende 24.-26. april
2009 i Maribo‟. CRF er i forbindelse med det afsluttende interview blevet
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gjort bekendt med, at samtlige evalueringsskemaer til weekendkurserne er
tilgængelige. Baggrundsmateriale bilag 13: Info om pårørendearbejdet
(som indeholder: Formålet med familiearbejde, gruppestruktur for pårørende, grundlæggende regler for pårørende, sorgarbejde, at være afhængig af
andres misbrug/medafhængighed m.m. Eksempler på mødetider for pårørende, eksempel på program for weekendkursus samt eksempel på invitation til foredrag indgår også i bilag 13).
Individuel planlægning og koordinering: Eftersom det ikke er et traditionelt individuelt behandlingsprojekt, er der heller ikke en specifik behandlingsplan for den enkelte. Imidlertid får den enkelte bruger i gruppen lejlighed til at fremføre det problem, som han eller hun er optaget af. Her kan det
hænde, at der er fire personer, som sidder med samme problemstilling. På
den måde kan der rummes en så stor gruppe og så alligevel være plads til
den enkelte, ifølge Lilli Hansen. Den løbende bedømmelse af brugerne laves på baggrund af de pårørendes handlinger. Det vil sige, når de pårørende
refererer til, hvordan de har handlet anderledes i forhold til fx relationen til
stofmisbrugeren eller i relationen til deres andre børn. Vurderingen sker
altså på baggrund af den ændrede historie, de kommer med, eller omkring
deres daglige færden (såsom mere energi på jobbet og færre sygemeldinger).
Dokumentation: Bilag 4. Eksempel på månedsregistreringsskema med
navn, hvilke grupper den enkelte har deltaget i, hvilke former for samtale
samt telefonrådgivning/mailrådgivning. Bilag 3: Spørgeskema, hvor gruppelederne går ind og kigger på, hvordan det går den enkelte sammenlignet
med tidligere. Der er vedlagt et eksempel på en pårørende, som har deltaget
i kærestegruppen (udfyldt juni 2009 og igen 29. oktober 2009). Midtvejsinterview med Lilly Hansen. Endelig er der også vedlagt et eksempel på en
deltager fra pårørendegruppen, som fortæller om fortiden og fremtiden.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: I projektet har der
været afsat midler til en enkelt fuldtidsstilling og en stilling på otte timers
administration per uge. Der har i alt været fire ansat på projektet i løbet af
hele projektperioden. Projektet har samarbejdet med en døgnbehandling.
Der findes også en ambulant behandling samme sted, som projektet huses.
„Reden‟ er også blevet opsøgt en enkelt gang. Imidlertid er man ikke gået
ud på rådgivningscentrene, fordi der ikke har været tid til det i løbet af projektet. Lilli Hansen påpeger, at måtte projektet blive fast integreret, så der
ikke konstant skal søges penge, vil man gå ud og udbrede kendskabet til
arbejdet.
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Med henblik på at opretholde et godt arbejdsmiljø er der morgenmøder,
hvor dagens arbejde diskuteres. Derudover er der også „stop‟ i løbet af dagen, hvor man sætter sig sammen og udveksler og evaluerer med hinanden.
Der er supervision hver sjette uge.
Den 23. februar 2009 blev Pårørendekonferencen „Fra barriere til ressource‟ afholdt. Det var en endagskonference, som indeholdt oplæg og
workshops, hvor over 100 deltagere fra hele Danmark deltog. Projektleder
Lilli Hansen deltog i workshoppen „Pårørende tilbud til voksne‟ og talte
bl.a. om følgende emner „Tilbud til pårørende, Lavt prioriteret område‟
„Pårørendekarakteristika‟ samt „Henvendelsesårsager‟. I februar 2009 kom
Center for Misbrugs hjemmeside på nettet, hvor bl.a. „Projekt Pårørendes‟
tilbud er beskrevet (www.cfm.kk.dk). En pjece blev udarbejdet og sendt til
praktiserende læger, apoteker og rådgivningscentre i København. Den 1.
oktober 2009 har Lilli Hansen videregivet erfaringer fra projektet til Law
Hansen, funktionsleder, Orion Hillerød (behandlingssted for psykisk syge),
der har planer om opstart af pårørendearbejde.
Dokumentation: Midtvejsinterview med Lilly Hansen og det afsluttende
interview med Lilli Hansen og Charlotte Bang. Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektbeskrivelsen fremgår, at succeskriterierne er som følger:
1) En øget livskvalitet for stofmisbrugeren
2) At de pårørende, som deltager i behandlingen, bryder ud af isolationen
3) At familie og misbrugere reetablerer splittede relationer til gavn for
alle
4) At højst 20 % af de misbrugere, der udskrives som stoffri og færdigbehandlede, falder tilbage i misbrug inden for et år efter udskrivningen
5) Et veldokumenteret koncept for familiebehandling, som kan bruges
af andre.
I den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet forholder
man sig til ovennævnte mål. Hvad angår de tre første mål, er det omtalte
spørgeskema blevet anvendt til at vurdere, om de deltagende får en forbedret livskvalitet ud af at deltage. Heri dokumenteres, at de pårørende oplever
en øget livskvalitet, at de er brudt ud af isolationen, samt at de får genopbygget deres selvværd. Udsagn peger på, at pårørendearbejdet har forbedret
den pårørendes kommunikation med misbrugeren bl.a. gennem grænsesætning og relationsarbejdet. De pårørende oplever desuden i højere grad fravær af trusler, tyveri, manipulationer og løgne. De pårørende får en rolle
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med langt mindre kontrol og overinvolvering, når ansvaret gives tilbage til
misbrugeren.
Hvad angår punkt 4 i projektbeskrivelsen fremgår i samme afsluttende
rapport, at der er 10 misbrugere, som har opnået stoffrihed inden for det
sidste år. Syv har været stoffri i flere år, men har haft brug for at deltage i
relationsarbejde/terapi i forhold til familie og samkvem med børn. Fra kærestegruppen (med ni yngre veluddannede kvinder og alle med partnere på
coke/hash ) er fire af mændene i behandling, og to har været stoffri siden
start. En del pårørende har deltaget i gruppen i flere år og har deltaget med
afbrud og pauser. Hypotesen er her, at der er tale om dobbeltdiagnoser hos
deres misbruger, hvorfor det ikke har været muligt at fastholde misbrugeren
i behandling. I rapporten forholdes tallene dog ikke direkte til succeskriteriet i punkt 4, og det er ikke helt gennemskueligt, om målet her er nået eller
kun delvist nået. I midtvejsinterviewet udtalte Lilli Hansen imidlertid, at
målet om de 20 % formodedes at være sat for højt.
Hvad angår det sidste punkt (punkt 5), er tale om et veldokumenteret
koncept for familiebehandling, som kan bruges af andre. Dokumentation
er de subjektive og oplevelsesorienterede beskrivelser i form af tilbagemeldinger fra de pårørende i forbindelse med evalueringer fra kurser, weekendkurser og farvelbreve. Dokumentationen findes også i den metodiske og
indholdsmæssige fremlæggelse.
Sidst er resultaterne blevet formidlet i fagtidsskrifter og via Københavns
Kommunes hjemmeside på internettet.
Dokumentation: Som det fremgår af den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet er der blevet målt på forandringer i de pårørendes livskvalitet og livssituation (jf. spørgeskema bilag 3). Skemaet er
bl.a. baseret på SUD-skalaen (Subjective Units of Distress), der måler personens ubehag på en 11-punkts skala (fra 0-10). Forandringerne/svarene er
sammenlignet med svarene fra første og anden projektperiode. Der ses en
yderst markant forbedring. Der, hvor de fleste pårørende især føler en forbedring, er i forhold til angst, vrede, skam og det at sætte grænser over for
den misbrugende. 22 deltagere har udfyldt det mere end en gang, og de andre deltagende har kun udfyldt det én gang som nyindskrevne. At det ikke
er alle, der har udfyldt spørgeskemaet, hænger sammen med flere forhold,
bl.a. at nogle deltagere har holdt lang pause og/eller ferie. Endvidere hænger det også sammen med, hvad ressourcerne, som projektet havde fået,
tillod. Man havde haft en ambition om at udfylde skemaet hver anden måned, men det viste sig at være urealistisk. Bilag 10. Brev fra en pårørende,
der har deltaget i kærestegruppen, viser også den kvalitative effekt at projektet. Her fremgår nemlig den proces, som kvinden har været igennem til
at blive den partner, hun ønsker at være i dag.
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Kvantitativt er der tale om en grundig og systematisk tilgang. Dette
fremgår af bilag 5 (a,b,c). Bilag 5 (a): Aktiviteter nov. 2006 – dec. 2007
(med registrering fra 1. januar 2007). Her er registreret telefonisk vejledning og rådgivning., individuelle samtaler, familiesamtaler, torsdagsgruppe,
sorggruppe samt pårørende weekendkurser/foredrag og teater. Bilag 5 (b):
Aktiviteter januar 2008 til december 2008. Her er der kommet familie-/parsamtaler på samt meditation /mail. Bilag 5 (c): Aktiviteter fra januar 2009
til september 2009. Her fremgår også, at kærestegruppen er påbegyndt den
16. november 2009.
Der er således foretaget ydelsesregistreringer/fremmødestatistik (fx antal af deltagere på gruppemøderne, weekendkurser etc.) Formålet her har
været at undersøge, hvilke og hvor mange ydelser der leveres i projektets
regi, hvor mange der deltager, og hvilke ydelser den enkelte person har fået. Alle weekendkurser er blevet evalueret af samtlige, som deltog. Der er
vedlagt et eksempel på et evalueringsskema, som ikke er udfyldt (bilag 6).
CRF har set mapperne med samtlige evalueringer og registreringen af data i
pc‟en i forbindelse med det afsluttende interview.
Det fremgår af den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet, at der har været afholdt i alt seks foredrag på gruppemøderne.
Endvidere dokumenteres, at Lilli Hansen har deltaget med bidrag i en
pårørendekonference den 23. februar 2009. Der er også flere eksempler i
dokumentationen på deltagere, som har skrevet farvelbreve og breve til politikere med henblik på en varig implementering af projekt „Pårørende‟.
Dette fremgår af bilag 8, som er eksempler på breve, som omhandler, hvilken skelsættende betydning projekt „Pårørende‟ har fået for de pågældendes liv. Der er også vedlagt to breve stilet til socialborgmester Mikkel
Warming samt et til politiker Thor Grønlykke, Københavns Kommune,
som alle advokerer for en fortsættelse af projektet „Pårørende‟ efter 2009.
Gennemsigtighed: Projektet kan fremvise en særdeles god gennemsigtighed. Det er præget af at være et projekt, som har haft dokumentationsdelen
som en integreret del af hele sit forløb. Ikke kun påpeges, at den løbende
skriftlighed er med til at fastholde erfaringer og viden, som opsamles i løbet af projektet, men der er også en opmærksomhed rettet mod de betingelser, som selve projektansøgningen til Indenrigs- og Socialministeriet stillede. Der er således en grundig dokumentation for alt som laves, og man har
løbende haft projektets formål og den kvantitative og kvalitative dokumentation for øje.
SAMLET VURDERING: Samlet set er der tale om et projekt, der udmærker sig ved at være teoretisk velfunderet og fagligt forankret. I løbet af
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projektets levetid er der en gennemtænkt vekselvirkning mellem teori og
empiri; et projekt, hvor erfaringer og viden kontinuerligt knyttes sammen i
et gensidigt befrugtende forhold. Det er en erfaren leder, som har været ansvarlig for projektet, og som har været opmærksom på vigtigheden af at
udvikle modeller og metoder til pårørendearbejdet fremover. Dokumentationsdelen har været en velintegreret del af projektet, og der er en grundig og
idérig udarbejdelse heraf. Projektet viser også, at der har været stor søgning
til projektet – større end forventet. Det fremgår af projektets dokumentation, at flere af projektdeltagerne har fået den fornødne hjælp til at komme
videre i livet. Sammenfattende kan projektet således fremvise fine kvalitative og kvantitative resultater.
Det fremgår af den afsluttende rapport, at den planlagte videreførelse af
pårørendetilbuddet ind til videre er sat i bero pga. manglende afklaring af
tilbuddets økonomiske ramme.
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C4. Evaluering af projekt ‘Etablering af pårørendetilbud for
KABS´ regionale afdelinger i Gentofte, Glostrup og Hvidovre’, KABS Glostrup
FORMÅL: Formålet med projektet er 1) At bidrage til at afhjælpe stofbrugets belastningskonsekvenser for de pårørende, og 2) At understøtte behandlingen ved hjælp af samarbejdet med de pårørende. Jf. status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010) er et sekundært mål, at så mange
pårørende til stofbrugere som muligt bliver gjort bekendt med pårørendetilbuddene. På baggrund af sidstnævnte sekundære mål har projektet også fået
som et overordnet mål at skabe større opmærksomhed omkring den belastede situation, som mange pårørende til stofbrugere befinder sig i.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt 1. juni 2006 og afsluttet den 31. maj 2010. Projektet er i alt blevet støttet med 2.865.000 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en god beskrivelse
af forandringsmodel,
men ellers med en beskrivelse og dokumentation omkring middel.

PROJEKTFORLØB: I første omgang var der tale om formidling af information om pårørendetilbuddene via en mundtlig og skriftlig orientering
til medarbejderne i KABS regionale afdeling. Informationsfoldere blev
sendt ud til misbrugskonsulenterne i kommuner, der samarbejder med
KABS, til praktiserende læger i KABS´ optageområde, til Stofrådgivningen, Landsforeningen af Pårørende til Stofmisbrugere samt til Landsforeningen for Human Narkobehandling. Der er også blevet uddelt informati-
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onsfoldere på biblioteker i KABS´ samarbejdskommuner samt sendt pressemeddelelser til samtlige lokalaviser i KABS´ optageområde.
I KABS´ årsrapport for 2008 (s. 43) fremgår endvidere, at i 2007 handlede projektet om at udvikle et koncept for pårørendetilbud og om at skabe
netværk og samarbejde i KABS. I 2008 har projektet iværksat en stribe tilbud til pårørende:
1. Infokampagne rettet mod pårørende uanset stofbrugernes tilhørsforhold til KABS
2. Telefonrådgivning med op til 22 opkald om måneden
3. Kurser som siden blev organiseret som temaaftener rettet mod pårørende
4. Tilbud om rådgivningssamtaler ved socialrådgiver eller afdelingens
psykologer
5. Tilbud om erfaringsgrupper, hvor tre gruppeforløb blev gennemført
6. Tilbud om selvhjælpsgruppe.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010)
fremgår, at der er blevet etableret følgende pårørendetilbud:
1. Pårørendelinje, hvor formålet er at give pårørende svar på spørgsmål om stofbrug, behandling samt håndtering af pårørenderollen.
2. Rådgivningssamtale, hvor formålet er det samme som for den anonyme telefonrådgivning, her blot i en personlig samtale.
3. Kursus-/temaaftener. Her har formålet været gennem oplæg fra
fagpersoner at forøge kursusdeltagernes viden om stofbrugsrelaterede emner samt at skabe et frirum for fri debat og spejling deltagerne imellem. Tilbuddet blev nedlagt pga. sparsomt fremmøde.
4. Erfaringsgruppe, hvor formålet var at lade de deltagende pårørende
lære af hinandens erfaringer med håndtering af pårørenderollen under ledelse af to psykologer fra KABS FamilieVinklen.
5. Familiesamtaler, hvor formålet er gennem forløb af samtaler med to
psykologer fra KABS FamilieVinklen at forbedre de indbyrdes relationer i en familie, der pga. stofbrug og evt. andre problematikker
er præget af konflikter.
6. Igangsættelse af selvhjælpsgruppe, hvor formålet har været at give
pårørende til stofbrugere mulighed for at møde ligesindede og spejle sig selv og hinandens pårørendeproblematikker ved månedlige
møder.
I den afsluttende status 2009/2010 fremgår, at projektleder Niels Holbraad
generelt havde forventet flere opkald til pårørendelinjen, større interesse for
rådgivningssamtalerne samt flere deltagere på kursus/tema aftenerne.
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VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: I det afsluttende interview med Niels Holbraad
nævnes en engelsk teoretiker, Marlborough, men samtidig påpeges, at pårørende og stofbrugere, som emne betragtet, endnu ikke er særligt teoritungt
eller særligt velbelyst. Det er mest inden for alkoholforskningen, at der er
forsket i emnet pårørende. Med reference til forskningen i England påpeger
Niels Holbraad i midtvejsinterviewet, at man ved, der er en tendens til, at
pårørende isolerer sig. Ved at møde andre i samme båd bliver ens problemer almengjort; man kan spejle sig i hinanden, og man kan bryde med hidtil fastlåste handlemønstre. Dette er et grundlæggende udgangspunkt for
projektet.
Det påpeges i projektbeskrivelsen, at inden for skizofrenibehandlingen
er det dokumenteret, at pårørendearbejdet forebygger indlæggelse og markant øger effekten af behandlingsarbejdet.
Den systemiske metode er oprindeligt udviklet netop på baggrund af
familieterapi. Man skriver endvidere, at det er veldokumenteret, at ensomhed medfører flere indlæggelser, mere sygdomsoplevelse og generelt forringet livskvalitet. Der henvises til Rusnavigatørernes (KABS´ ungeafdeling) arbejde med pårørende, som det er beskrevet i manualen „Stof til eftertanke‟ s. 45-48, hvor der videregives erfaringer om effekten og nødvendigheden af et udbygget pårørendesamarbejde.
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektleder og projektmedarbejder Niels Holbraad den 15.6. 2010. Midtvejsinterview med Niels
Holbraad. Projektbeskrivelsen.
Etik og værdier: Konteksten for dette projekt er KABS, og følgelig skal
projektet også ses i forlængelse af KABS generelle værdier. Værdigrundlaget for behandlingen i KABS hviler på begreber som:
1) Frivillighed, som dels betyder, at det er frivilligt at modtage behandling, dels at KABS tager afstand fra tvang og overgreb som led i behandlingen.
2) Helhed, der udtrykker intentionen om at anskue brugernes problemer
i et sammenhængende og helhedsorienteret perspektiv.
3) Kontinuitet, der afspejler betydningen af sammenhæng i indsatsen
over tid og fastholdelse af relationer.
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4) Rummelighed, der betyder, at behandlingstilbuddet skal rumme brugerne og møde dem med venlighed.
5) Selvbestemmelse, som betyder, at brugeren skal inddrages i tilrettelæggelsen af sin egen behandling.
6) Tilgængelighed, der betyder, at tilbuddene skal være synlige og opnåelige uden unødig ventetid.
7) Værdighed, hvilket betyder, at alle brugere skal mødes med respekt
Overordnet set er KABS´ udgangspunkt en skadesreducerende tankegang
samt en helhedsorienteret behandlingsindsats med brugeren i centrum baseret på tværfaglighed og med et højt krav til metoder og dokumentation.
I det afsluttende interview med projektleder Niels Holbraad fremgår, at
der, hvor brugerne har været mest involveret, har været i forbindelse med
selvhjælpsgrupperne. Derudover arbejdes der ud fra et anerkendende og
accepterende perspektiv baseret på en individuel tilgang (Medarbejderhåndbogen s. 9 og 10). Tavshedspligten udgør også en central faktor i dette
projekt. Som det fremføres i „Håndbog for pårørende til stofbrugere‟ kan
dette fremstå mærkeligt for pårørende, der har en tæt relation til stofbrugeren, og som måske også deltager i samtaler på behandlingscentret. Det
kræver som bekendt samtykke fra stofbrugeren, hvis tavshedspligten skal
ophæves. Det fremgår af „Manual til Pårørendekursus‟, at man har den
holdning, at de pårørende kender deres behov bedst, og derfor bør kursusformen tilpasses kursusdeltagernes ønsker undervejs. Man har altså en idé
om, at de pårørende er eksperterne og kan lære af hinanden (Manual til Pårørendekursus s. 4). Overordnet set vidner dette og anden dokumentation
om en stor grad af brugerinddragelse af målgruppen.
Dokumentation: „Medarbejderhåndbog i arbejdet med pårørende til stofbrugere‟, KABS, Forår 2010. „Håndbog for pårørende til stofbrugere‟,
KABS. KABS Årsrapport 2008. „Manual til Pårørendekursus‟. Det afsluttende interview med projektleder og projektansat Niels Holbraad den 15.
juni 2010.
Målgruppe: Målgruppen er pårørende til og brugere indskrevet i behandling i KABS. Pårørende er her familiært beslægtede og/eller samlever,
børn, forældre, søskende, plejeforældre, kærester og ægtefæller. Det fremgår af den afsluttende status 2009/2010, at målgruppen for erfaringsgruppen er udvidet fra at gælde pårørende til KABS-indskrevne til at gælde alle
pårørende til stofbrugere – altså også pårørende til stofbrugere, der ikke er
indskrevet i KABS. Udvidelsen skyldes, at KABS pga. tavshedspligten ikke vil kunne be- eller afkræfte en stofbrugers tilknytning til KABS over for
pårørende, der ønsker deltagelse i erfaringsgruppen. Af samme afsluttende
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statusrapport fremgår også, at på nær i tilbuddet om familiesamtaler er
målgruppen afgrænset til pårørende over 18 år. Denne afgrænsning skyldes,
at inddragelse af børn og unge i målgruppen vil kræve særlige tilbud, som
pårørendeprojektet som udgangspunkt ikke har ressourcer til at tilbyde.
Man estimerer i den afsluttende status, at ca. 300 pårørende har gjort brug
af et eller flere af pårørendetilbuddene, primært pårørendelinjen. I statusrapporten fra 2007/2008 fremgår, at kun ca. 5 % var mænd og 95 % kvinder. I statusrapporten 2008/2009 fremgår, at 10 % var mænd og 90 % kvinder. I statusrapporten 2009/2010 er ca.15 % mænd og 85 % kvinder. I princippet kan man komme fra hele landet. Generelt har man haft den erfaring i
projektet, at det er svært at tiltrække folk.
Dokumentation: Der er fremsendt dokumentet „Visitationsprocedurer i
forbindelse med erfaringsgruppe og familiesamtaler‟. Statusrapport
2007/2008, Statusrapport 2008/2009 og den afsluttende statusrapport
2009/2010.
Metode: Man ønsker med pårørendetilbuddet at sikre brugernes fastholdelse af socialt netværk, som kan have stor betydning for brugernes motivation for behandling eller evne til at modtage behandling. Samtidig vil projektet også skabe netværk til andre pårørende i samme situation. Projektet vil
tilbyde undervisning/supervision i forhold til at håndtere konflikter i relation til misbrugsadfærd.
Der er forskellige metoder til at opnå det overordnede formål med dette
projekt. Der anvendes individuelle samtaler, anonym telefonrådgivning,
pårørendekurser, samarbejdsmøder, par- eller familieterapi.
Mere præcist fremgår af projektbeskrivelsen, at projektet vil omhandle en
bred vifte af pårørendetilbud:
1) Telefonrådgivning rettet mod pårørende, der henvender sig og ikke
forstår brugerens adfærd/ eller er bekymret for en bruger.
2) Samarbejdsmøder, som under forudsætning af brugersamtykke
handler om, hvordan KABS og de pårørende gensidigt informerer
hinanden om behandlingen, medicinindtagelse og evt. problemer i
denne sammenhæng.
3) Individuel pårørendesamtale af terapeutisk karakter fx omhandlede
grænsesætning, men den kan også være vidensformidlende eller
mere lyttende, hvor den pårørende får luft for belastningerne.
4) Der vil også være tilbud om par- eller familieterapi, som kan forebygge samlivsophør/skilsmisse eller evt. understøtte et mindre konfliktfyldt samlivsophør.
5) Projektet vil etablere pårørende-edukation, hvor undervisning om
stofbrug, behandling, psykiatri m.m. er i højsædet.
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6) Projektet vil også etablere et pårørende-gruppeterapiforløb, hvor
målsætningen kan være fx etablering af selvhjælpsgruppe samt understøttelse af det at være pårørende.
Niels Holbraad fortæller i det afsluttende interview, at størstedelen af henvendelserne har drejet sig om, hvad der er af tilbud samt at lade de pårørende møde hinanden, hvor de kan tale frit i et åbent rum.
Dokumentation: Der er vedlagt „Manual til pårørendekursus‟ s. 1- 34. Her
gennemgås bl.a. syv kursusmøders dagsordener. Projektbeskrivelsen. Det
afsluttende interview med Niels Holbraad den 15. juni 2010.
Varighed, intensitet og struktur: Jf. den afsluttende status til Indenrigsog Socialministeriet har erfaringsgruppen i udgangspunktet mødtes otte
gange ca. hver anden uge. I statusrapporten for 2008/2009 fremgår, at kursus/temaaftenerne har bestået af et tilbud af fem temaaftener, der afvikles
med tre ugers mellemrum. Der er ikke vedlagt en tidsplan med en oversigt
over, hvornår, hvor mange og hvor længe deltagerne deltog.
Dokumentation: Statusrapport 2008/2009 og den afsluttende statusrapport
2009/2010 til Indenrigs- og Socialministeriet.
Individuel planlægning og koordinering: I „Medarbejderhåndbogen i arbejdet med pårørende til stofbrugere‟ er der opsamlet forskellige erfaringer
i arbejdet med pårørende. Bl.a. er der en opdeling i forhold til, om man arbejder med passive pårørende eller med aktive pårørende, om man arbejder
med pårørende, som internaliserer stofbruget og/eller eksternaliserer det, og
sidst en opdeling i forhold til om der er tale om et ønske om stoffrihed eller
skadesreduktion overordnet set hos den pårørende. Medarbejderhåndbogen
er med til at gøre medarbejderne opmærksomme på nogle generelle træk
hos de pårørende, men gør samtidigt opmærksom på, at det professionelle
system går individuelt til værks. Håndbogen afslutter med en fortegnelse
over de aktuelle tilbud i KABS for pårørende forår 2010. Det fremgår af
„Håndbog for pårørende til stofbrugere‟, at behandlingen bygger på den
skadesreducerende tilgang. Dette skal ikke ses som, at KABS ikke vil hjælpe med til at reducere stofbruget eller blive stoffri, idet: „Alle stofbrugere,
der frivilligt går i behandling, ønsker en form for forandring – udfordringen
for behandlingssystemet og stofbrugeren er at finde den enkelte stofbrugers
årsag (er) til at tage stoffer, og derefter samarbejde om at gøre stofferne
overflødige‟ (Håndbog for pårørende til stofbrugere s. 13).
Dokumentation: Medarbejderhåndbog i arbejdet med Pårørende til Stofbrugere, KABS, Forår 2010. Håndbog for Pårørende til Stofbrugere,
KABS.
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Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Af statusrapporten
til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008 fremgår, at i forbindelse med
udvikling af pårørendetilbuddene i efteråret 2007 har projektleder Niels
Holbraad afholdt møder med følgende aktører inden for pårørendearbejdet
med henblik på rådgivning og inspiration:
KASA (KABS´ afdeling for dobbeltdiagnosticerede stofbrugere)
Rusnavigatørerne (KABS´ afdeling for unge stofbrugere)
U-turn (Københavns Kommunes tilbud til unge stofbrugere og deres pårørende)
Nordsjællands Misbrugscenter
Misbrugscenter Silkeborg
Misbrugscenter Fyn
Den specialiserede familieafdeling i KABS, kaldet FamilieVinklen.
Endvidere har Niels Holbraad afholdt møder med følgende foreninger i
forbindelse med udvikling af pårørendetilbuddene:
Brugerforeningen for aktive stofbrugere
Landsforeningen af Pårørende til Stofbrugere.
Af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010)
fremgår, at Niels Holbraad igennem hele projektperioden har haft løbende
kontakt med øvrige aktører inden for pårørendearbejdet på stofbrugsområdet i Danmark med henblik på samarbejde og sparring.
KABS pårørendeprojekt har været medarrangør af en national pårørendekonference, der blev afholdt den 23. februar 2009 i Glostrup med deltagelse af over 100 behandlere fra hele Danmark. Formålet med konferencen
var at sætte fokus på pårørende til stofbrugernes rolle i stofbrugsbehandlingen samt at forbedre samarbejdet mellem pårørende til stofbrugere og behandlingssystemet.
Dokumentation: Der er vedlagt referat af møde vedr. implementering af
pårørendetilbud 18. september 2009, referat af styregruppemøde 17. marts
2010, referat af møde i FamilieVinklen 27. april 2010, referat af afsluttende
styregruppemøde i pårørendeprojektet 28. april 2010.
Der er fremsendt kopi af pressemeddelelse den 17. januar 2008 med
overskriften „Pårørende til stofbrugere tilbydes hjælp‟. Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008. Den afsluttende statusrapport til
Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010.
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Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Man skriver selv i projektbeskrivelsen, at de operationelle mål er som følger:
1) Udarbejdelse af pårørendetilbuddenes forskellige indhold, mål og
metoder
2) Udarbejdelse af en vejledning for visitation til tilbuddene
3) Synliggørelse af tilbuddene for brugere, pårørende og professionelle
4) Etablering af de konkrete tilbud i de regionale afdelinger.
Projektets milepæle er beskrevet som en løbende afrapportering af projektet. Endvidere vil milepælene omhandle projektets forskellige faser:
1) Beskrivelse af tilbuddene, tilbuddenes visitationskriterier, synliggørelse og igangsættelse (2006)
2) Gennemførelse af projektets tilbud og løbende monitorering heraf
med henblik på erfaringsopsamling, analyse og tilpasning (2007)
3) Dokumentation af projektets resultater med henblik på forankring i
den almindelige drift og videreførelse efter projektperiodens afslutning (2008).
Effekten af pårørendetilbuddet måles gennem evalueringer med de pårørende. Det samme gør brugernes oplevede belastning i ASI på familie- og
netværksområdet. Det fremgår også af projektformuleringen, at ydelsesregistreringerne vil indgå som dialogværktøj i relation til brugerens og pårørendes opfattelse af og fortsatte motivation for behandlingsindsatsen. Man
vil også evaluere deltagerne og indholdet revideres løbende i forhold hertil.
Man vil måle på fremmødet som en kvalitetsindikator, og brugerne spørges
– såfremt pårørendearbejdet sker efter samtykke – til effekten i forhold til
de i behandlingsplanen nævnte målsætninger. En egentlig pårørendeundersøgelse vil ligeledes være en del af evalueringen af det enkelte behandlingsforløb.
I den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet
(2009/2010) fremgår, at projektet har opnået følgende resultater:
Pårørendelinje (ca. to ugentlige opkald fra pårørende i gennemsnit).
Rådgivningssamtaler (etableret tilbud forud for pårørendeprojektets start,
men nu mere struktureret i og med, at der er udvalgt faste nøglemedarbejdere i KABS´ regionale afdelinger, der varetager rådgivningssamtalerne).
Kursus/tema-aftener (Efter tredje forløb i foråret 2009 blev tilbuddet nedlagt pga. sparsomt fremmøde).
Erfaringsgruppe (fire erfaringsgrupper afviklet siden opstart 1. april
2008 og femte gruppe er under afvikling – i forbindelse med afrapportering
til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010).
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Familiesamtaler (Kun to familiesamtale-forløb afviklet som en direkte følge af pårørendeprojektet siden opstart i januar 2008).
Selvhjælpsgruppe (Gruppe opstartet af to omgange, først (forgæves) i
efteråret 2008 og derefter med succes i andet halvår af 2009).
Pårørendeprojektet har løbende udsendt pressemeddelelser i lokale og
nationale medier (aviser såvel som tv) med information om KABS´ pårørendetilbud og om pårørendekonferencen. Projektleder Niels Holbraad har i
studieinterviews medio 2009 i TV2/Lorry samt TV2/Lorrys formiddagsprogram „Brunch‟ profileret pårørendeprojektet, ifølge den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010.
Det fremgår, at der ikke direkte spørges til de pårørendes udbytte af telefonrådgivningen, men frem til efteråret 2008 er der blevet spurgt til, hvor
de pårørende har opnået kendskab til telefonrådgivningen, så en evt. fremtidig formidlingsfase vedr. information om pårørendetilbuddene kan effektiviseres.
Vedr. rådgivningssamtale: Der spørges ikke systematisk til de pårørendes udbytte af rådgivningssamtalerne.
Vedr. kursus/temaaftener: Kursus/temaaften-deltagerne blev bedt om at
udfylde et evalueringsskema efter hvert kursusmøde/temaaften.
Vedr. erfaringsgruppe: Ved sidste møde i erfaringsgruppen foretager de
ledende psykologer evaluering. Endvidere anmodes gruppedeltagerne om
at deltage i et gruppeinterview under ledelse af projektleder Niels
Holbraad.
Vedr. selvhjælpsgruppe: Projektleder Niels Holbraad forsøgte i efteråret
2008 at igangsætte en selvhjælpsgruppe. Efter at have modtaget undervisning i igangsættelse af selvhjælpsgrupper og derudover fået ansat en uddannet misbrugskonsulent med erfaring inden for selvhjælpsgrupper mødtes selvhjælpsgruppen kontinuerligt i andet halvår af 2009, hvilket er målet
med dette tilbud, så længe de deltagende pårørende har behov herfor.
Deltagerne fra konferencen om samarbejdet mellem pårørende og behandlingssystem i februar 2009 blev anmodet om afslutningsvist at udfylde
et evalueringsskema, hvilket efterfølgende er bearbejdet til en samlet evaluering. Denne er ikke vedlagt til CRF, men CRF er fra en anden sammenhæng bekendt med, at en sådan er udarbejdet.
Niels Holbraad er inde på i det afsluttende interview, at der generelt har
været et problem med dokumentation i dette projekt af den simple grund, at
tilbuddene har været anonyme. NH ville gerne have haft dokumentation for
alle de pårørende, som har været til samtale, men her har han fået at vide, at
de er så pressede i afdelingerne, hvorfor de ikke kan nå at bogføre dette. I
midtvejsinterviewet med NH fremgår, at man ikke kan lave en statistik på
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det igennem ASI, så man fx. kan se, hvordan det er gået før og efter projektet. Derfor har det været svært at få valid statistik på projektet.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010)
fremgår, at den mest uddybende evaluering er foretaget med de pårørende,
der har deltaget i erfaringsgruppen, som samtidig er det mest intensive pårørendetilbud. Der er i den sammenhæng vedlagt udtalelser fra kvalitative
evalueringer fra erfaringsgruppen som eksempler. I den sammenhæng
fremgår også, at samtlige af de tidligere deltagere i erfaringsgruppen, der
har deltaget i de kvalitative evalueringer, giver udtryk for, at der er sket en
forandring i deres situation.
Der er i forbindelse med afslutning af projektet blevet udarbejdet to
håndbøger „Håndbog for pårørende til Stofbrugere‟ (s. 1- 20) og „Medarbejderhåndbog i arbejdet med pårørende til stofbrugere‟, forår 2010 (s. 116). I førstnævnte fremgår, at man har udarbejdet håndbogen for at imødekomme de spørgsmål og temaer, pårørende ofte nævner i mødet med
KABS. Den anden håndbog „Medarbejderhåndbog‟ er udarbejdet på baggrund af erfaringer opnået i KABS pårørendeprojekt i perioden 2007-2010.
Selvom håndbogen ikke er en manual eller striks rettesnor, som der står
indledningsvist, fremgår det af den, hvorledes man i overensstemmelse
med KABS´ overordnede filosofi bedst muligt rådgiver pårørende i et skadesreducerende perspektiv (s. 3).
Dokumentation: Medarbejderhåndbog i arbejdet med Pårørende til Stofbrugere, KABS, forår 2010. Håndbog for pårørende til Stofbrugere, KABS.
Dokument: „Manual til pårørendekursus‟. Der er endvidere vedlagt et ikke
udfyldt evalueringsskema til pårørendekursus samt et ikke udfyldt dokumentationsskema af henvendelser til den anonyme telefonrådgivning.
Midtvejsinterview med projektleder og projektmedarbejder Niels Holbraad.
Status til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008, 2008/2009 og
2009/2010. Der er vedlagt referat af møde vedr. implementering af pårørendetilbud 18. september 2009, referat af styregruppemøde 17. marts
2010, referat af møde i FamilieVinklen 27. april 2010, referat af afsluttende
styregruppemøde i pårørendeprojektet 28. april 2010. Der er fremsendt kopi af pressemeddelelse den 17. januar 2008 med overskriften „Pårørende til
stofbrugere tilbydes hjælp‟.
Gennemsigtighed: Der er tale om en nogenlunde gennemsigtighed i projektet. Projektets resultater dokumenteres primært i statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet, i de to udarbejdede håndbøger samt i manualen til pårørendekurset.
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SAMLET VURDERING: Projektet „Etablering af pårørendetilbud for
KABS´ regionale afdelinger i Gentofte, Glostrup og Hvidovre‟ har været
med til at sætte fokus på problematikken „pårørende og stofbrug‟. Gennem
mange forskellige kanaler har man gjort opmærksom på projektet. Pårørendekonferencen, som blev afholdt i foråret 2009, vidner også om, at projektlederen har været meget opmærksom på at knytte kontakter til andre fagprofessionelle med henblik på faglig sparring og erfaringsudveksling. Projektet har også gjort meget ud af at skriftliggøre erfaringer og indsigter på
baggrund af projektet i de to håndbøger for henholdsvis pårørende og for
medarbejdere, hvilket er meget prisværdigt. I den forstand vil den viden,
som er blevet indsamlet, kunne komme flere parter til gavn på sigt både i
og uden for selve organisationen.
Projektet kan betragtes som et pionerarbejde inden for pårørendeområdet og misbrug i Danmark. Man fik, jf. evalueringerne af erfaringsgrupperne, som blev foretaget efter hver session, meget gode erfaringer med den
metode. Man har dog ikke målt på telefonsamtalernes udbytte, men koncentreret sig om at få oplyst, hvordan man har fundet frem til tilbuddet –
også med det formål for øje at finde frem til, hvordan man kan gøre fremtidige tilbud til pårørende mere synlige.
CRF kunne godt have tænkt sig en mere gennemsigtig og systematisk
dokumentation fx i form af en tidsplan, hvor det fremgik, hvor længe et
enkelt tilbud forløb, hvornår det foregik og med hvor mange deltagere. En
sådan angivelse ville have givet et større overblik over projektet samlet set.
I projektbeskrivelsen var man også mere ambitiøs med dokumentationen, end man har kunnet indfri. Fx var det ikke muligt at få medarbejderne
i afdelingerne til at foretage systematiske registreringer, og derfor var statistiske opgørelser gennem ASI ikke mulige at foretage. Endvidere blokerede
tavshedspligten også for en mere stringent og sammenhængende dokumentation.
Man estimerer i den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet
(2009/2010), at ca. 300 pårørende har gjort brug af et eller flere af tilbuddene. Projektets dokumentation er ikke af en sådan karakter, at der kan siges noget om udbytte og effekt for samtlige 300.
Alt i alt har projektet haft størst succes med at sætte fokus på problematikken, med igangsættelse af en spirende interesse blandt pårørende i at
forbedre samarbejdet mellem pårørende og behandlingssystemet samt i at
gøre de pårørende mere bevidste om deres egen rolle. I KABS er der også
kommet mere fokus på problemstillingen, og indgangen for de pårørende til
organisationen er blevet mere tydelig og systematiseret. Sidst skal nævnes,
at et væsentligt resultat i projektet var, at man fik positiv feedback fra deltagerne i erfaringsgruppen, hvilket også modsvarer et af de teoretiske ud240

gangspunkter for projektet. Niels Holbraad havde dog alligevel gerne set og
forventet større interesse for pårørendelinjen og for rådgivningssamtalerne,
end tilfældet var.
Projektleder Niels Holbraad har på forskellige måder forsøgt at få projektet implementeret i KABS, efter bevillingen blev bragt til ophør. Efter
KABS´ centerledelse afviste egen finansiering af erfaringsgrupperne, er der
søgt ekstern finansiering hos andre fonde med sociale formål med henblik
på en toårig finansiering af erfaringsgrupperne. Det fremgår af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010), at ansøgningerne ikke er blevet imødekommet. I det afsluttende interview givet til
Center for Rusmiddelforskning den 15. juni 2010 fremgår, at der ikke er
kommet yderligere penge ind til at finansiere elementer af projektet. Niels
Holbraad fremfører også i det afsluttende interview, at det største mål har
været, at erfaringsgrupperne blev implementeret. Selvom ansøgningerne
ikke er blevet imødekommet, hverken internt eller eksternt, vil KABS FamilieVinkel ikke lade projektet dø. Medio juni 2010 er status, at projektet
vil køre videre i en eller anden form. Det fremgår tillige af dokumentationen, at Niels Holbraads fortsatte ansættelse i KABS i ny stilling, efter projektets ophør, er forenelig med besvarelse af opkald til pårørendelinjen.
Regionale KABS-medarbejdere samt afdelingsledere er også indstillede på,
at pårørende fortsat tilbydes rådgivningssamtaler.
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C5. Evaluering af projekt ‘Støtte og behandling for pårørende
til stofmisbrugere over 25 år i ambulant behandling i Fyns
Amts Behandlingscenter’, Odense
FORMÅL: Formålet er at støtte og styrke stofmisbrugerens personlige
netværk/pårørende med henblik på at optimere behandlingsindsatsen over
for stofmisbrugeren. Inddragelse af de pårørende og netværket i behandlingen vil være en del af resocialiseringen af misbrugeren.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet har fået tildelt i alt 3.060.000 kr. i
perioden 1. juni 2006 til 1. 6. 2009. Efterfølgende har man fået tildelt
400.000 kr. fra en forebyggelsespulje i Odense Kommune. På den baggrund er projektet blevet forlænget og blev afsluttet 1. januar 2010.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et velbeskrevet projekt, der
bygger på generaliseret
viden og med god effektdokumentation.

PROJEKTFORLØB: Projektet er et samarbejde mellem UM-terapi, alias
Ulv Mortensen-terapi, og det på daværende tidspunkt Fyns Amts Behandlingscenter, nu Rusmiddelcenter Odense. I løbet af projektet har rusmiddelcentret arbejdet med misbrugeren, og UM-terapi har arbejdet med de pårørende. Et af projektets mål har været at forberede den misbrugende og den
pårørende til en såkaldt relationssamtale. Udgangspunktet for projektet er,
at misbrugsbehandlingen forventes at have bedre vilkår, når misbrugeren
har sit eget behandlingssted, uden at misbrugeren skal forholde sig til, at
deres pårørende taler med de samme behandlere. Det har derfor været et
bevidst valg, at projektet placerer de to parter i to forskellige regi.
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I projektet har der både været individuelle samtaler og gruppeforløb.
Gruppeforløbet er dog det primære behandlingstilbud. Hver gruppe har
mødtes hver fjortende dag i ca. tre timer 8-10 gange i alt. Der har været tale
om gennemsnitligt syv deltagere per gruppe (jf. indskrivningsskemaerne).
Efter gruppeforløbene har der været tilbud om selvkørende støttegrupper,
hvor pårørende har været gruppeledere. I støttegrupperne har man i udgangspunktet aftalt at mødes otte gange i alt, hvorefter man evaluerer og
aftaler, om man skal mødes otte gange igen. Det vides dog ikke, hvor mange af grupperne, der har valgt at mødes efter de første otte gange.
For at misbrugeren kan blive klar til at genetablere eller genopbygge sin
relation til nærmeste pårørende, har der blandt andet været fokus på følgende i behandlingsarbejdet:
1) Stofmisbrugeren skal forstå betydningen af netværksopbygning i
forhold til at kunne blive og forblive stoffri.
2) Formidling af viden og indsigt i, hvad det vil sige at være pårørende.
Forstå hvordan misbruget har haft betydning for de pårørendes adfærd og reaktioner.
3) Undervisning i den behandling, den pårørende er igennem.
4) Stofmisbrugeren skal have hjælp til bearbejdning af den skyld og
skam, de tit oplever i forhold til deres pårørende.
I UM-terapi, hvor man har rettet indsatsen mod de pårørende, er der blandt
andet blevet fokuseret på følgende emner:
1) Formidling af viden og indsigt i, hvad der vil sige at have et stofmisbrug.
2) At bidrage til en afklaring og en bearbejdelse af, hvorledes stofmisbrugerens adfærd påvirker og begrænser den pårørendes eget liv.
3) Bearbejdning af sorg og krise og tab af ressourcer.
4) Modvirke skyldfølelse over ikke at have slået til som opdragere og
ansvarspersoner.
5) Hjælp til grænsesætning over for misbrugsadfærd.
Oprindeligt var det tænkt, at grupperne skulle være åbne med rullende indtag. Dette er blevet ændret på grund af, at den etablerede fortrolighed fungerer bedst i lukkede grupper. Støttegrupperne har også (på baggrund af
evaluering fra første støttegruppe) efterfølgende fået besøg af professionelle gruppeledere hver tredje gang, de har mødtes. Hensigten med denne inddragelse var bedre at kunne fastholde fokus samt at få et fagligt input.
Planen om løbende at undervise behandlerne ved Rusmiddelcenter Odense
i metoden ved relationssamtale er man gået bort fra, da det har været svært
at samle behandlerne til denne undervisning. Derfor er man gået over til at
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undervise den enkelte behandler i metoden, når dennes klient inviterer eller
bliver inviteret til relationssamtale.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Udgangspunktet for projektet er, at arbejdet med
de pårørende i samme rammer som arbejdet med klienterne er problematisk
grundet stærke kræfter i det projektive felt. Mange relationer er præget af
mange års misbrug og dermed manglende tillid. Projektets ambition er at
afprøve en ny måde at styrke relations- og behandlingsarbejdet til gavn for
såvel klienter som pårørende. Projektet er derfor tænkt som en kvalificering
af et tilbud, der ikke anses for at være udbygget i tilstrækkeligt omfang i
dag, nemlig inddragelse af pårørende i behandlingsarbejdet af stofmisbrugere.
Den helt basale antagelse er, at ved at støtte de pårørende gives der mulighed for genetablering af relationer og netværk, som er en forudsætning
for, at stofmisbrugeren kan resocialiseres uden for misbrugsmiljøet.
Projektets forandringsmodel tager afsæt i psykodynamisk terapi, tilknytningsteorier, systemisk terapi og kognitiv terapi. Selve relationssamtalen, altså mødet mellem den misbrugende og den pårørende, tager udgangspunkt i imago-terapien, som den oprindeligt er udviklet af parterapeuterne Harville Hendrix og Lakelly Hunt.
Dokumentation: Artikel af Kirsten Ulv og Lissa Mortensen: „På besøg i
hinandens verdener‟ bragt i Dansk Socialrådgiverforenings blad „Socialrådgiveren‟ Nr. 5, 5. marts, 2009. Brochure „Projekt Pårørende – til stofmisbrugere i behandling‟, 2009. Det afsluttende interview med Lissa Mortensen, Kirsten Ulv og Torben Vangsted Hansen, den 19. januar 2010.
Endvidere er der vedlagt en indholdsbeskrivelse for gruppeforløbene som
dokumentation.
Etik og værdier: Det er et lovmæssigt krav for dette projekt, at der skal
være en underskrevet samtykkeerklæring fra den misbrugende, førend en
pårørende opnår en relationssamtale med den misbrugende. De pårørende
er tænkt med i projektet i den forstand, at pårørende både har været gruppeledere for støttegrupperne og ligeledes har været repræsenterede i styregruppen. Endvidere har man, som nævnt, ændret på projektet undervejs, da
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deltagerne i støttegrupperne ytrede ønskede om at få Kirsten Ulv og Lissa
Mortensen tilknyttet.
En af de afgørende værdier i projektet er ideen om, at vi udvikler os i
relationen, og at kontakten derfor har stor betydning. I UM- terapi ser man
misbrug som afhængighed og er ikke enig i, at det skal ses om en sygdom,
men respekterer i øvrigt forskellige behandlingsmetoder, som kan hjælpe
den enkelte.
Dokumentation: Interview med Lissa Mortensen i forbindelse med pilotundersøgelsen fra Center for Rusmiddelforskning, som indgår som en del
af denne evaluering. Referat fra styregruppemødet 23. oktober 2006.
Målgruppe: Målgruppen er pårørende til voksne stofmisbrugere over 25
år, der er i ambulant behandling i Rusmiddelcenter Odense. Pr. 1. april
2007 blev målgruppen udvidet til også at omfatte pårørende til misbrugere i
Rusmiddelcenter Odenses Ungeafdeling. Der var to grunde til dette. For det
første, at det skønnes, at der er et stort behov inden for denne målgruppe.
For det andet, fordi kapaciteten til den først beskrevne målgruppe ikke var
benyttet fuldt ud. Pårørende defineres primært som nærmeste familie eller
andre omsorgspersoner, der ikke selv har et aktivt misbrug. Alle pårørende
skal til en individuel visiterende samtale inden deltagelse i gruppeforløb,
dels for at sikre at de er inden for målgruppen, men også for at vurdere den
aktuelle gruppeegnethed.
Der har i alt været 120 brugere i projektet, heraf 27 mænd og 93 kvinder.
Dokumentation: Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010). Det afsluttende interview med Torben Vangsted
Hansen, Lissa Mortensen og Kirsten Ulv, 19. januar 2010. Brochure „ Projekt Pårørende – til stofmisbrugere i behandling‟, 2009 (s. 10 + 11). Indskrivningsskemaerne: 23 individuelle forløb og 95 deltagere i gruppeforløb.
Metode: Der er tale om flere forskellige metoder i dette projekt, nemlig
individuelle samtaler, gruppeforløb, relationssamtaler, undervisning og
etablering af støttegrupper.
Gruppeforløb har været det primære tilbud til behandling af de pårørendes situation. I gruppeforløbene har man brugt metoder som psykodynamisk tænkning, systemisk tænkning og kognitiv terapi, hvilket svarer til de
metoder, som Rusmiddelcenter Odense også anvender. Metoden, som har
været anvendt til relationssamtalerne, er imago-terapien.
Relationssamtalerne foregår mellem behandlere på Rusmiddelcenter
Odense og behandlere af de pårørende, altså i alt fire personer. Behandleren
fra rusmiddelcentret har været med som støtte til misbrugeren, og projekt245

lederne fra UM-terapi har været med som den pårørendes støtte. Endvidere
underviser personale fra rusmiddelcentret, Torben Vangsted Hansen, de
pårørende i behandlingskoncepter med henblik på at forstå, hvad misbrugeren går igennem. Efterhånden som de pårørende er færdige med deres behandling, er der blevet etableret støttegrupper.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Torben Vangsted Hansen,
Lissa Mortensen og Kirsten Ulv, den 19. januar 2010. De to interviews med
henholdsvis Torben Vangsted Hansen og Lissa Mortensen i forbindelse
med Center for Rusmiddelforsknings pilotundersøgelse. Brochure „Projekt
Pårørende – til stofmisbrugere i behandling‟, 2009 samt artikel „På besøg i
hinandens verdener‟ af Kirsten Ulv og Lissa Mortensen, bragt i Socialrådgiveren Nr. 5, 5. marts, 2009. „Indholdsbeskrivelsen for gruppeforløbene‟
er også dokumentation for metoden.
Varighed, intensitet og struktur: Hver gruppe har mødtes hver fjortende
dag ca. 8-10 gange ca. tre timer. Der har været etableret i alt fem støttegrupper.
Dokumentation: Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010.
Individuel planlægning og koordinering: I forbindelse med arbejdet med
de pårørende er der ved påbegyndelsen af et forløb blevet lavet en indskrivningssamtale. Ved indskrivningen har deltageren udfyldt kategorien
„demografi‟ med spørgsmål om køn, alder, pårørendestatus, aktuel civilstand, og om man har børn. I kategorien „pårørende‟ har man udfyldt, hvor
længe man har været pårørende, hvor længe man har haft et problematisk
forhold til stofmisbrugeren, om man selv har haft et misbrug, om man har
problemer med sin nære familie på grund af stofmisbrugeren, om man har
problemer med studie og/eller arbejde på grund af stofmisbrugerne m.m. I
indskrivningsskemaet afsluttes med at spørge til, hvor lang tid man har
overvejet at søge hjælp, hvor man er blevet opmærksom på muligheden for
at deltage i projektet samt sidst på en skala fra 1-10, hvor stor den pågældendes motivation er for at forsøge at ændre på ens forhold til stofmisbrugeren?
Ud over indskrivningsskemaerne er der også vedlagt evalueringsskemaer, som er lavet på baggrund af gruppeforløbene. Evalueringsskemaerne
udfyldes først med pårørendestatus. Dernæst hvad man synes om gruppegangene, hvor tilfreds man har været med de antal gange, der var mulighed
for at deltage i gruppen, hvad man har fået mest ud af ved at deltage i gruppen, hvilken betydning det har haft, at det har været professionelle behandlere, der har været gruppeledere, om man har oplevet, at det, man har lært i
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gruppen, har betydning for en i relation til den pårørende, om man vil fortsætte i støttegruppe, og om man har yderligere kommentarer til gruppeforløbet? Til alle spørgsmål er der også plads til, at man kan skrive egne
kommentarer. Der er derfor tale om en systematisk kortlægning af den enkelte pårørende i projektet.
Dokumentation: Der er vedlagt 23 indskrivningsskemaer fra individuelle
forløb som dokumentation. Der er vedlagt 95 indskrivningsskemaer fra
gruppeforløb. Til gruppeforløb 1-12 er der vedlagt i alt 61 evalueringsskemaer. Der var ikke vedlagt evalueringer til gruppe 13 og 14, eftersom de
ikke var afsluttet, da nærværende evaluering var under udarbejdelse.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektet er et
samarbejde mellem UM-terapi og Rusmiddelcenter Odense. Projektet har
haft som et af sine klare mål at udbrede kendskabet til dets arbejde specifikt, men også mere generelt, at private og professionelle begynder at se
pårørende som en ressource, der bør inddrages i behandlingen af den enkelte misbruger. Med andre ord, at det ikke er en KAN opgave, men en SKAL
opgave. Alle afdelinger i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen er
blevet introduceret for projektet, og Voksen- og Ungeafdelingen også blevet undervist i metoden for afholdelse af relationssamtaler ved Lissa Mortensen og Kirsten Ulv. Man har ønsket at inddrage Odense Kommune, således at kommunen kan være behjælpelig med at informere de pårørende,
som de måtte have kendskab til. Der er endvidere løbende kontakt ud i behandlingsafdelingerne for at få kontakt til nye brugere, jf den afsluttende
statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet.
I samarbejde med KABS har man afholdt en national konference „Pårørende til stofbrugere – fra barriere til ressource‟ med flere end 100 deltagere fra hele landet. (Glostrup Fritidscenter 23. februar 2009). Via artikel i
Socialrådgiveren, avisartikler i Fyens Stiftstidende (blandt andet den 3. januar 2008), i Urban (9. juni 2009) og et indslag i TV2 Fyn (den 6. december 2007) har man også forsøgt at udbrede kendskabet.
Der er blevet afholdt styregruppemøde ca. hver fjerde måned, hvor pårørende er repræsenterede, jf. Nyhedsbrevet fra november 2007. Udover
repræsentanter for de pårørende har der også været repræsentanter for UMterapi, Rusmiddelcenter Odense samt andre afdelingsledere på Fyn i styregruppen.
Man har besøgt Misbrugscentret Vestsjællands Amt for at udveksle erfaringer med personale, der arbejder med pårørende. Der har været foretaget en studietur (den 11. september 2008) til Hotellet/Netværket i København, som har haft et pårørendeprojekt, der har kørt parallelt med nærværende projekt.
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Af referaterne fra styregruppemøderne fremgår, at man har gjort en indsats i forhold til at gøre opmærksom på projektet. Man har forsøgt at få den
på daværende tidspunkt borgmester i Odense, Jan Boye, i tale. Man har haft
møde med rådmand i Odense, Erik Simonsen. Endvidere har man arbejdet
på at få foretræde for Velfærdsministeriet, som det hed på daværende tidspunkt (jf. referat af styregruppemøde 1. februar 2008). I referatet fra det
sidste styregruppemøde af den 19. januar 2009 fremgår, at man igen gjorde
sig overvejelser i forbindelse med at forsøge at få foretræde for Folketingets Socialudvalg.
Dokumentation: Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010. Der er vedlagt Nyhedsbreve 1, 2, 3 og 4 (juli 2006,
april 2007, august 2007, november 2007). Der er vedlagt evaluering af pårørendekonferencen, som vidner om et godt arrangement. Workshoppen
ved UM-terapi (Kirsten Ulv og Lissa Mortensen) udmærker sig ved at få en
af de to højeste scorer af samtlige workshops og foredrag. Endvidere er der
vedlagt referat af styregruppemøde 19. januar 2009, 6. oktober 2008, 28.
april 2008, 1. februar 2008, 26. oktober 2007, 31. maj 2007, 15. februar
2007, 23. oktober 2006.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektansøgningen fremgår, at de operationelle mål er
a) At den pårørende har fået kendskab til og føler sig velinformeret
omkring misbrugsbehandling og misbrugsadfærd.
b) At den pårørende har fået nye mestringsstrategier, således at „medmisbrugsadfærd‟ kan undgås.
c) At misbrugeren og den pårørende får etableret en konstruktiv relation.
d) At stofmisbrugeren har fået kendskab til de pårørendes adfærd og reaktioner.
e) At stofmisbrugeren oplever det hjælpsomt i forhold til tilbagefaldsforebyggelse, at de pårørende er inddraget i behandlingen.
Der står også: „Via spørgeskema og strukturelle og kvalitative interviews til
den pårørende afdækkes udbytte af interventionen i forhold til mestring af
„medmisbrugsadfærd‟. Der vil ligeledes være fokus på ændringer i relationen til stofmisbrugeren, som gør en kvalitativ forskel fra tidligere.
Der vil ligeledes via spørgeskema og strukturelle interviews til stofmisbrugeren og behandlere afdækkes, hvorvidt der opleves en optimering af misbrugsbehandlingen.

248

I den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår,
at deltagerne i relationssamtaler med deres misbrugende pårørende beskriver, „at kommunikationen er forbedret, indsigten og tilliden er steget, det er
blevet mere overkommeligt at tackle evt. tilbagefald‟. Samme konklusion
udfoldes også i artiklen i „Socialrådgiveren‟(„På besøg i hinandens verdener‟) af Kirsten Ulv Lissa Mortensen.
Der er vedlagt en kvantitativ opgørelse på i alt otte spørgsmål. Spørgsmålene lyder i uddrag: Oplever du, at du har fået nye mestringsstrategier,
således at du er bedre i stand til ikke at være medmisbruger? Hertil har
94 % svaret ja, og 4 % har svaret nej. Om man er tilfreds med de antal gange, der har været mulighed for at deltage i gruppen? Hertil svarer 80 % ja
og 20 % nej.
Hvad har du fået mest ud af ved at deltage i gruppen? Hertil svarer 88 %
„at møde andre i samme situation‟, 100 % „lære om misbrugere, medmisbrugere‟, 96 % „lære nye strategier‟, 28 % „fået øget selvværd‟. Har du oplevet at det, du har lært i gruppen, har haft betydning for kontakten mellem
dig og din misbrugende pårørende? Hertil svarer 96 % ja og 4 % nej. Af de
95 indskrevne i gruppeforløb har 61 besvaret evalueringsskemaerne, som
ligger til grund for ovennævnte tal. Af de 61 afleverede evalueringsskemaer
fremgår en yderligere uddybning af ovenstående procenttal, som kvalificerer evalueringen yderligere.
Der er vedlagt folder, „Projekt Pårørende. Til stofmisbrugere i behandling‟, 2009, med beskrivelse af metoder, historier fra pårørende og misbrugere og præsentation af resultater. Cases i folderen dokumenterer, hvordan
misbrugeren også har haft et stort udbytte af at deltage.
Sammenfattende fremgår det, at tre af de første operationelle mål i projektbeskrivelsen er opnået til fulde. Man har i projektet haft øje for at relatere sit arbejde løbende til de mål, man satte op i selve projektansøgningen.
Der er imidlertid ikke vedlagt deciderede evalueringsskemaer for de
misbrugende i behandling i Rusmiddelcenter Odense, som de operationelle
mål d) og e) relaterer til. Imidlertid er de positive tilbagemeldinger fra de
pårørende i sig selv også med til at dokumentere, at der er en udvikling i
retning mod det bedre hos misbrugeren og dermed en forbedret relation
mellem den pårørende og den misbrugende.
Af den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet
fremgår, at der i alt er blevet afholdt 127 afklarende samtaler, 25 parsamtaler, 102 relationssamtaler, 193 individuelle/støttesamtaler. Der har i alt været 14 gruppeforløb, som har kørt mellem 8-10 gange. Der har i alt været
fem støttegrupper. Alle afdelinger i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen er blevet introduceret for projektet. 38 af misbrugsbehandlerne i
Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen og Ungeafdelingen er i fire
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hold blevet undervist i metoden for afholdelse af relationssamtaler. Der er
blevet afholdt styregruppemøder ca. fire gange årligt, jf. referaterne fra styregruppemøderne.
Der nævnes, at der ændres på den tænkte struktur for støttegrupperne på
baggrund af den første evaluering. I referat fra styregruppemøde 26. oktober 2007 fremgår også, at tilbagemeldinger for støttegrupperne er positive.
„De bruger hinanden – også ud over tiden i gruppen‟. Der er imidlertid ikke
derudover vedlagt skriftlig dokumentation for udbyttet i støttegrupperne
specifikt. Der er heller ikke vedlagt evalueringer på de individuelle samtaler. Når dette er sagt, skal det så også samtidig påpeges, at det har været
gruppesessionerne, som har været den centrale metode for nærværende projekt.
Dokumentation: Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010. Evalueringsskemaer til gruppeforløbene. Der er vedlagt bilag for indskrivning til 14 gruppesessioner samt evalueringsskemaer
til 12 gruppesessioner (der var januar 2010 tale om, at to af grupperne, 13
og 14, fortsat kørte, og derfor var der ikke blevet evalueret på disse to
grupper i skrivende stund). Brochure: „Projekt Pårørende – til stofmisbrugere i behandling‟, 2009. Artikel i „Socialrådgiveren‟ Nr. 5, 5. marts 2009
„På besøg i hinandens verdener‟ af Kirsten Ulv og Lissa Mortensen.
Gennemsigtighed: Der er tale om en fin gennemsigtighed i projektet. Man
har fortløbende i projektet været opmærksom på vigtigheden af at kunne
dokumentere kvantitativt og kvalitativt blandt målgruppen af pårørende.
SAMLET VURDERING: Sammenfattende er der tale om et projekt, som
sætter fokus på et område, som fortsat er ringe udforsket. Projektet sammentænker på konstruktiv vis praksis og teoretiske positioner i behandlings- og relationsarbejdet. At adskille misbrugeren og den pårørende har
vist sig at være et godt udgangspunkt for at opbygge en parathed til selve
relationssamtalerne. Derudover har der været en god inddragelse af misbrugsbehandlere i Rusmiddelcenter Odense Voksen- og Ungeafdelingen
gennem UM-terapis undervisning i metoder før afholdelse af relationssamtaler. Den anden vej rundt har Torben Vangsted Hansen også videregivet
nyttig viden om misbrug til pårørendegrupperne.
Gennem indskrivningsskemaerne dokumenteres, hvem der har deltaget.
Evalueringsskemaerne til gruppesessionerne præciserer, at der er tale om et
projekt, som har opnået fine resultater. Så godt som samtlige taler om den
støtte, som deltagelse i gruppen har givet dem (samværet med ligestillede),
forløsningen ved at kunne komme i dialog med andre om de tunge problemer, og næsten alle fremhæver, hvordan bevidstgørelsen om deres egen
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rolle i deres pårørendes misbrugsadfærd (som medmisbruger) bevirker, at
de efterfølgende forsøger at ændre på gamle mønstre. En sådan bevidstgørelse er med til at ændre den negative spiral i relationen mellem pårørende
og misbruger. Deltagelsen i projektet har for nogle „betydet alt‟. Flere
skriver, at de håber andre pårørende kan få det samme tilbud, og flere skriver også, at de gerne ville have fortsat.
Selvom der ikke er vedlagt evalueringsskemaer for samtlige indskrevne
i gruppeforløbene, er mønstret i de 61 altså klart.
Man har været i kontakt med 120 pårørende, som har fundet et forum,
hvor de kan opbygge sig selv og komme i besiddelse af værktøjer til at
skabe en bedre relation til deres misbrugende pårørende. Derudover har
man sat fokus på pårørende som en ressource og ikke som en barriere i behandlingsarbejdet af den stofmisbrugende borger. Det fremgår, at de pårørende, der har deltaget i relationssamtale med deres misbrugende pårørende, beskriver, at kommunikationen er forbedret, indsigten og tilliden er steget, og det er blevet mere overkommeligt at tackle evt. tilbagefald.
Nævnes skal også, at Kirsten Ulv og Lissa Mortensen får roser for deres
professionelle arbejde, og det fremgår også, at Torben Vangsted Hansen
har givet en god indføring i misbrugsbehandling og misbrugsadfærd, jf. de
61 evalueringer af gruppeforløbene.
Løbende har man foretaget relevante justeringer i projektet, som vidner
om, at der har været et godt samarbejde mellem UM-terapi, Rusmiddelcenter Odense og styregruppen. Den løbende dialog mellem de relevante parter
har været med til at kvalitetssikre projektet.
Af flere veje/omgange har man forsøgt at opnå forankring af projektet;
gennem møder med lokal kommunal rådmand, kontakt til spidskandidater
fra samtlige opstillede partier til kommunalvalget og til flere landspolitikere. I skrivende stund er det ikke lykkedes at opnå forlængelse eller forankring af projektet.
Sammenfattende er der tale om et velstruktureret og gennemtænkt projekt, som kan dokumentere fine resultater for de pårørende.
Projektet fremviser vekselvirkning mellem praksis og teori. Projektet er
på en og samme gang erfarings- og vidensbaseret, idet der er tale om kompetente og erfarne kernemedarbejdere.
Projektet befinder sig i et pionerfelt, da det er begrænset, hvor megen
viden der ligger fra en dansk eller nordisk sammenhæng i forhold til stofmisbrug og inddragelse af pårørende. Medarbejderens afsøgning af viden
inden for feltet, afholdelse af konferencedag sammen med KABS, udveksling med Vestsjællands Amts misbrugscenter samt med Projekt Pårørende i
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Netværket, København, samt forsøgene på at komme i dialog med relevante kommunal- og landspolitikere vidner om både professionalisme og et
stort engagement.
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C6. Evaluering af projekt ‘Aktiveringsprojekt for unge truede’, Kirkens Korshær, Korsør
FORMÅL: Formålet med projektet er
 Sammen med de unge at få udredt den enkeltes muligheder og ønsker om beskæftigelse eller uddannelse. Desuden er ønsket også at
hjælpe dem med at skaffe en bolig.
 Dette gøres ved, at der kommer struktur på de unges hverdag, samt at
de kommer til at føle ansvar for de opgaver, de udfører.
 Oplevelsen af, at der er brug for MIG, vil gøre, at de unge får mere
tillid til egne evner og tillid til mennesker omkring dem.
 Via ovennævnte tre mål får de unge bedre mulighed for at realisere
deres drømme for fremtiden.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet har i alt fået tildelt 816.000 kr. Projektet løber fra 1. juni 2006 til 1. juni 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med en god dokumentation af målgruppe og
en god effektdokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Projektets forhistorie er, at en narkoman opsøgte
Kirkens Korshær sammen med sin 18-årige søn, som også var misbruger.
Sønnen ønskede at flytte hjem til moderen, men det vidste moderen aldrig
ville komme til at ende lykkeligt, og derfor foreslog hun, at sønnen kom til
at køre møbler for Kirkens Korshær. Projektlederen, SBC, havde kendskab
til to andre unge, som også havde et voldsomt misbrug, og som var på den
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laveste kontanthjælp. I interviewet fortæller SBC, at projektet nærmest kom
til ham, og dernæst kom muligheden for at søge penge.
Meningen med projektet var, at ovennævnte unge mænd blev tilknyttet
Kirkens Korshær. Deres funktion var at afhente, udbringe og istandsætte
møbler. Formålet var, at de langsomt kunne vænne sig til struktur og krav
på det almindelige arbejdsmarked. Der blev dog også ansat en chauffør,
som kunne køre med drengene. I erkendelse af gruppens sporadiske skolegang og manglende boglige evner, har Kirkens Korshær valgt at se bort fra
skole og uddannelse foreløbig, og i stedet støttet dem i at kunne fastholde
et arbejde og en bolig. Det eneste krav, projektet havde til dem, var, at de
skulle møde kl. 8.30 og frem til 14.00, og i den periode skulle de være stoffrie.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: I og med projektet kom til KK, er det ikke et projekt, som har et teoretisk sigte. Hele øvelsen har gået ud på at få de unge
mænd til at definere deres egne behov. De har så fået råd og vejledning i
regi af KK. Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der løbende foretages
evaluering med de unge og deraf justering af arbejdsopgaver og planer for
fremtiden.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for forandringsmodellen. I afrapporteringerne til Indenrigs- og Socialministeriet er der dokumentation for, hvordan det går med den enkelte deltager på det pågældende
tidspunkt for afrapporteringen.
Etik og værdier: Projektet er forankret i Kirkens Korshær og hviler derfor
på en kristen grundholdning. I interviewet uddybes, at ambitionen er omsorg og nærvær. Dét, der er afgørende, er, at det er tydeligt, at der er en til
stede, som „vil dem‟.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for projektets etiske
og værdimæssige tilgang. Imidlertid er projektet forankret i KK´s kontekst.
Målgruppe: Målgruppen er unge mænd i alderen 18-28 år. Alle er opvokset i et misbrugsmiljø, ingen har folkeskolens afgangseksamen, alle har haft
en eller anden foranstaltning i opvæksten, (støtteperson, specialundervisning, pleje/institutionsophold). Ingen af dem har før prøvet at være integre254

ret på arbejdsmarkedet, ingen har før projektet haft egen bolig, alle har haft
et stort hashforbrug, og ingen har et brugbart netværk. Målgruppen er i udgangspunktet på fem personer, men blev udvidet til at omfatte en bror til en
af de fem. Projektet er erfaringsbaseret.
Dokumentation: Det fremgår af afrapporteringen til Indenrigs- og Socialministeriet, at der er sket ændringer fra den oprindelige målgruppe. En af
de deltagende har en lillebror med samme problemer som de øvrige i gruppen. Han vil gerne støttes som sin storebror. Lillebroderen har sammenlagt
kun gået i skole i et år.
Metode: Projektet anvender ikke en bestemt metode, men i interviewet fortælles, at mesterlæren har været i baghovedet. Mesterlære anses for i bund
og grund at være et ansættelsesforhold. Fx boede de unge i begyndelsen på
projektleder SBC´s kontor, inden der blev fundet boliger til dem. Ideen bag
var at få dem væk fra miljøet.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt skriftlig dokumentation for projektets
metode. Projektet er erfaringsbaseret.
Varighed, intensitet og struktur: De deltagende har skullet hjælpe med at
afhente møbler, gøre dem klar til salg og dernæst fragte dem hen i KK´s
butikker. De unge har været i aktivering og har derfor modtaget kontanthjælp på laveste sats i den pågældende periode.
Dokumentation: Der er ikke dokumentation for, hvorledes arbejdet mere
konkret har været tilrettelagt.
Individuel planlægning og koordinering: Eftersom projektet har haft et
begrænset antal deltagere (fem-seks personer) har det været muligt at give
en intensiv individuel rådgivning og planlægning. Chaufføren havde også
en vigtig rolle at spille.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for den individuelle
planlægning og koordinering. Man har taget samtalerne ad hoc, hvilket især
projektlederen, SBC, har stået for.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektet har været
tilknyttet Kirkens Korshær i Korsør. Der har været tilknyttet tre medarbejdere, lederen SBC, en chauffør og en ung kvindelig assistent. Sidstnævnte
var dog kun tilknyttet i begyndelsen af projektet. Den gennemgående person i hele projektet har været SBC.
Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der via obligatoriske samtaler
hver tredje måned i Korsør Kommune evalueres, hvor langt den unge er i
forløbet. Desuden samarbejdes med Kriminalforsorgen, undervisere og an255

dre. Ud over de obligatoriske møder med Korsør Kommune vil der løbende
være kontakt med de unges sagsbehandlere.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for, hvordan ledelse,
samarbejde og arbejdsmiljøet mere konkret har været.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektbeskrivelsen fremgår, at succeskriterierne for „Aktiveringsprojekt for unge truede‟ er:
At få udredt den enkelte, så han bliver integreret på arbejdsmarkedet
og/eller i uddannelsessystemet og bliver i stand til at forsørge sig selv.
Endvidere er et andet succeskriterium også, at han skal kunne klare sig
uden kontaktperson, men udelukkende med støtte af de tre fastansatte medarbejdere, som Korshæren ved projektets begyndelse havde ansat.
Det fremgår også af projektbeskrivelsen, at det samtidig er nødvendigt,
at de „unge truede‟ får den fornødne behandling i misbrugssystemet eller
det psykiatriske system.
Dokumentation: I afrapporteringen til Indenrigs- og Socialministeriet
fremgår, hvordan det er gået med hver enkelt projektdeltager. Der er her
målt på tilknytning til arbejdsmarkedet, om man kan bo i egen bolig, ophør
af misbrug, samt stiftelse af familie eller familieliv.
Gennemsigtighed: Det er et erfaringsbaseret projekt med få deltagere.
Den skriftlige dokumentation har ikke været en integreret del af forløbet
(som fx logbog, aktivitetsplan eller kvalitative interviews), men har heller
aldrig været tænkt sådan. Imidlertid fremgår det af afrapporteringen, at man
overordnet har opnået gode resultater med fire af de deltagende. Det fremgår endvidere af den første afrapportering til Indenrigs- og Socialministeriet, at en effektmåling ikke er foretaget, da gruppen er så lille, og den kontinuerlige kontakt gør, at målingen i stedet kan foretages dagligt.
SAMLET VURDERING: Projekt „Aktiveringsprojekt for unge truede‟
har i sit udgangspunkt været et konkret og praktisk forankret projekt. Man
har ikke lovet dokumentation i projektansøgningen.
I erkendelse af gruppens sporadiske skolegang og manglende boglige
evner valgte man tidligt at se bort fra skole og uddannelse, og i stedet støtte
dem i at kunne fastholde et arbejde og en bolig. De unge har ganske enkelt
for store vanskeligheder ved at læse, og ambitionen med at lade dem tage
en uddannelse er blevet skrinlagt.
Det er ikke lykkedes at komme godt i vej for to af deltagere, som ved den
endelige afrapportering var ude af projektet. Der er dog stadig næsten daglig kontakt til dem, fx ved at de kommer i varmestuen og spiser, men ingen
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af dem er i job, behandling eller aktivering. De får begge kontanthjælp og
supplerer med hashsalg.
Det fremgår af den endelige afrapportering, at der er gode resultater
med fire af deltagerne. At de kom i aktivering i Kirkens Korshær har givet
dem det nødvendige kendskab til rutiner i forbindelse med at have et arbejde. Tre er kommet i fast stilling på arbejdsmarkedet og bor i egen lejlighed.
En enkelt har stiftet familie i selve projektperioden.
Den primære dokumentation er at finde i forbindelse med afrapporteringen til Indenrigs og Socialministeriet. Her er der en kortfattet beskrivelse
af, hvordan det er gået hver enkelt af deltagerne. Der er en høj grad af målopfyldelse i dette projekt.
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C7. Evaluering af projekt ‘Næste Skridt: Sunde Relationer’,
Fredericia
FORMÅL: Det overordnede formål er at styrke pårørendearbejdet i bofællesskabet „Næste Skridt‟ i Fredericia. „Næste Skridt‟ er et udslusningsprojekt fra hjælpecenteret „Kildegården‟ på Fyn. Derudover er formålene:
 At den enkelte bruger får overblik over sit sociale netværk med henblik på at „sortere‟ i relationerne.
 At brugeren får redskaber til at indgå i sociale relationer på forskellige niveauer (familie, arbejdspladser, studiesteder og andre sociale
sammenhænge, hvor der ikke er misbrug).
 At genoprette de relationer, der for brugeren er vigtige i forhold til et
sundt netværk. Hermed menes et netværk, der kan være med til at
styrke brugerens fortsatte stoffrihed.
 At etablere et nyt stabilt netværk for brugeren baseret på kvalitet.
Der tales om kvalitet, gensidighed og alsidighed i relationerne. Ved
alsidighed tænkes på relationer i forskellige sammenhænge, fx bofællesskabet, kirken, arbejde/uddannelse, frivillige organisationer.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 283.800 kr. Projektet var i
udgangspunktet planlagt til at vare fra 1. juni 2006 til 1. november 2008.
Projektet er blevet udsat og først endeligt afsluttet april 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med god dokumentation af metode, men med
ringe effektdokumentation.
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PROJEKTFORLØB: I projektansøgningen fremgår, at man vil arbejde
systematisk med at udarbejde sociale netværkskort i samarbejde mellem
bruger og kontaktperson. På baggrund af samtaler vil der blive opstillet mål
i handlingsplanen for brugerens ønsker. Efter 2, 6, og 12 måneder udarbejdes nye netværkskort, som samtidig vil være en evaluering af indsatsen foretaget af brugeren. Dernæst vil der blive etableret sociale færdighedsgrupper, hvor der vil blive taget fat på forskellige emner. Denne sociale færdighedstræning vil følges op af personlige samtaler baseret på den kognitive
model. Den sociale færdighedstræning vil blive lagt an på en gruppe på trefire personer, der mødes en–to gange ugentligt. I projektansøgningen fremgår endvidere, at et forløb i social færdighedstræning vil vare tre-fem måneder. Arbejdet foregår på baggrund af en praktisk manual udarbejdet af
psykolog Morten Hesse. Ovenstående er projektets foreløbige plan.
I den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at der har været problemer med bofællesskabet „Næste Skridt‟ – herunder lederafgang med ansættelse af ny leder. Det lykkedes ikke at skaffe
midler til at fortsætte bofællesskabet. Oprindeligt var Malene og Finn Birk
ansvarlige for projektet „Næste Skridt. Sunde Relationer‟. Imidlertid stoppede begge, og Birgit Tind (familieterapeut) og Lene Thøstesen (pensioneret folkeskolelærer) tog over. Birgit Tind har været tilknyttet Næste Skridt
som supervisor, og Lene Thøstesen har været frivillig i Næste Skridt, inden
de blev tilknyttet projektet august/september 2008. I det afsluttende interview med Birgit Tind og Lene Thøstesen, fremgår, at det har været vanskeligt at overtage et projekt, som andre har skrevet. Der var dog en fast struktur eller en ramme for kurserne, som kunne overtages. Eftersom Malene og
Finn Birk ikke længere var tilknyttet, blev de ikke spurgt, om de ville deltage i det afsluttende interview.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Man ønsker med projektet at løse gruppens sociale
problemer. Det vil sige, at de manglende sociale netværk hos deltagerne
samt manglende sociale færdigheder hindrer de deltagende i at etablere,
genetablere og fastholde relationer. I løbet af kurset har man i gruppen arbejdet med emner som 1) hvordan møder man nye mennesker, 2) hvad er
en ven, og hvordan bliver man selv en god ven, 3) hvordan sætter man
grænser, 4) hvordan giver man konstruktiv kritik, 5) hvordan tackler man
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uenigheder med andre. I den enkelte gruppesession har der indgået oplæg
om emnet, gruppediskussion, øvelser og rollespil. I løbet af projektet har
det vist sig, at der er et større behov end forventet for at skabe relationer til
undervisere og deres hjælpere.
Projektet er i udgangspunktet inspireret af forskningsbaseret viden og
især den kognitive metode. Birgit Tind og Lene Thøstesen er ikke gået
nærmere ind i den teoretiske og metodiske del af projektet, udarbejdet af
Finn og Malene Birk. De overtog projektet med den ambition at få det til at
køre.
Dokumentation: Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet for projektåret 2007, som er udarbejdet af Liselone Gai v/Anne-Dorthe Bugyei.
Det afsluttende interview med B. Tind og L. Thøstesen, august 2009.
Etik og værdier: Ansvarlighed i forhold til at møde op blev nævnt som en
værdi. At øve sig i at respektere hinanden ved at lytte til hinanden, give
plads og forstå, at alle historier er ligeværdige, blev også nævnt som et væsentligt værdigrundlag. Alle, der har deltaget, har skullet forpligte sig på
ikke at fortælle, hvad andre deltagere har sagt i gruppen.
Dokumentation: På baggrund af de ugentlige møder, som blev kørt af Birgit Tind og Lene Thøstesen, blev der hver gang skrevet et kortfattet referat.
CRF er bekendt med, at disse referater eksisterer, men dog kun fra den periode, hvor BT og LT kørte kurserne. I bilag 2 omtales tavshedspligten.
Målgruppe: Målgruppen er mænd og kvinder, der har været i misbrug af
forskellige former for stoffer, men som har været i behandling og været
stoffri i mindst seks måneder. Denne målgruppe har ofte et svagt socialt
netværk.
I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) fremgår, at
der er sket ændringer i målgruppen. „Næste Skridt‟ har nemlig i de senere
år oplevet, at brugerne i højere grad består af flere brugere med en psykiatrisk baggrund alene eller i forbindelse med misbrug af alkohol/stoffer. Således er målgruppen både bredere og svagere, end man havde tænkt ved
projektets start.
Dokumentation: Af statusrapporten 2007 fremgår, at der er 12 bosiddende
brugere og tre ambulante, heraf er ni mænd og seks kvinder. Af statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2008) fremgår, at der var seks
brugere i det sidste forløb, hvoraf fire var mænd og to kvinder. Det kan ikke dokumenteres, hvor mange forløb der i alt har været, og hvor mange der
samlet set har gennemført et forløb i projektet.

260

Metode: Metoden „social færdighedstræning‟ er blevet anvendt. Denne
metode baserer sig på en kognitiv model, hvor det kognitive arbejde er funderet i en praktisk manual. Selve aktiviteterne i metoden har været: Workshops, rollespil, relationsdiagram/netværkskort, gruppesamtaler om netværk og relationer samt individuelle samtaler om egensituation og netværk.
Dokumentation: Som dokumentation for selve metoden er vedlagt Bilag
1: Informationsfolder, Bilag 2: Dagsorden, som har været gældende hver
gang Birgit Tind og Lene Thøstesen kørte sessionerne og Bilag 4: Undervisningsmateriale til workshopforløbet.
Varighed, intensitet og struktur: Det har oprindeligt været hensigten, at
en gruppe skulle bestå af tre-seks deltagere med en gruppeleder og en assistent. Gruppen skulle mødes en–to gange om ugen i ca. tre-fem måneder.
Man ville behandle et givet tema over to-tre sektioner. For det forløb, som
Birgit Tind og Lene Thøstesen har stået for, varede kurset fra efterår 2008
ind til medio marts 2009. Her mødtes man ca. halvanden–to timer en gang
ugentligt, og til sidst valgte man at afslutte gruppesessionen med et måltid
mad. Det påpeges i interviewet, at forløbet har været for kort til at nå den
fulde effekt, om end der er sket ændringer hos den enkelte i gruppen. Ifølge
såvel gruppens selvevaluering og BT og LT‟s vurdering skete der ændringer til det bedre.
Dokumentation: CRF er bekendt med, at der fra og med Birgit Tind og
Lene Thøstesen begyndte at køre projektet er lavet referat af hvert møde.
Strukturen for forløbet fremgår af bilag 4: Undervisningsmateriale til workshopforløbet.
Individuel planlægning og koordinering: Den påtænkte udarbejdelse af
sociale netværkskort er væsentlig for den individuelle planlægning og koordinering. Intentionen om efter 2, 6, og 12 måneder at udarbejde nye netværkskort er endnu et signal om intentionen med den individuelle planlægning og vigtigheden af de individuelle samtaler omkring eget netværk.
Imidlertid fremgår det ikke, hvordan man helt konkret har arbejdet med
netværkskort i løbet af projektperioden.
I forhold til det forløb, som Birgit Tind og Lene Thøstesen kørte, satte
de sig nogle mål for hver enkelt deltager. Man talte altså med hver enkelt
om, hvor de gerne ville hen med kurset. Efter hvert møde evaluerede BT og
LT med hver enkelt deltager.
Dokumentation: CRF er bekendt med, at der efter hver gruppesession
(mens Birigt Tind og Lene Thøstesen stod for det) blev evalueret med hver
enkelt deltager. Det fremgår også af det medsendte materiale, at Birgit Tind
og Lene Thøstesen har skitseret målene for de seks deltagere. I statusrap261

porten til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) fremgår, at Malene Birk
har foretaget målinger af deltagernes udbytte i form af selvskalering,
mundtlige evalueringer og få skriftlige evalueringer. Syv af de 15 brugere
oplever en ændring i deres situation.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: De organisatoriske
rammer for projektet er bofællesskabet „Næste Skridts‟ rammer. Projektet
skal ses som en videreførelse af det arbejde, der allerede er foregået på de
rehabiliteringscentre, hvor den enkelte har været i behandling inden ankomst til bofællesskabet „Næste Skridt‟. Sideløbende med nærværende projekt vil et andet projekt køre, der sigter på at skabe rammer for den fremtidige udadrettede funktion i værkstedet. Endvidere vil der blive etableret
kontakt til Virksomheden Fredericia (kommunens aktiveringscenter),
Vindmøllen (et lokalt center for socialt frivilligt arbejde i Fredericia) samt
til Café Hang Out (café med fokus på integrationsarbejde i byen) samt til
genbrugsbutikker i byen, der mangler frivillige medarbejdere.
På baggrund af, at projektets oprindelige initiativtagere stoppede før tid,
kan ovenstående ikke siges at være lykkedes. Uvished om bofællesskabets
fremtid har heller ikke virket befordrende på forholdet for samarbejde med
andre parter.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation for, at samarbejdet
med disse parter kom op at stå. Der er ikke vedlagt dokumentation for,
hvilke medarbejdere der har været tilknyttet i hele projektperioden.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Af årsrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) fremgår, at man har opnået at:
1) Alle deltagere med misbrugsproblemer har holdt sig fri af misbrug.
2) Fortsættelse af sociale færdighedsgrupper på deltagernes opfordring.
3) Start af nye sociale færdighedsgrupper.
4) Individuelle samtaler med deltagerne omkring bruger-hjælperroller.
5) Deltagere har skaleret deres sociale formåen (1-10) før og efter deltagelse i social færdighedstræning, skalerer sig selv mellem 2-4 højere i social formåen efter gruppeforløbet.
6) Deltagere, der har udarbejdet flest netværkskort, har efterfølgende
fået flere kvalitative, gensidige og alsidige relationer.
7) To deltagere er kommet i arbejde, en er startet i frivilligt arbejde, en
er startet på hf-enkeltfag.
8) Der er oparbejdet støttegruppe for bofællesskabet, der fungerer som
første del af et nyt netværk for de nyeste deltagere samt de deltagere,
der ikke formår at opsøge kontakter diverse steder.
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9) Telefoniske samtaler med fire af deltagernes pårørende, samt et kortere forløb med parsamtaler for én deltager og dennes ægtefælle.
Det fremgår af samme statusrapport, at den bredere og svagere deltagersammensætning i bofællesskabet har gjort, at det har været sværere end
forventet at engagere deltagerne i arbejde, uddannelse, frivilligt arbejde eller i fritidsaktiviteter uden for huset.
Det ses af den afsluttende rapport til Indenrigs- og Socialministeriet
(2008), at alle deltagere med misbrugsbaggrund (med undtagelse af en)
fortsat er ude af misbrug. Tre ud af gruppens seks deltagere har fået flere
kvalitative, gensidige og alsidige relationer. En bruger formåede at flytte ud
i egen lejlighed, en bruger kom i aktivering, en anden begyndte at komme
fast i motionscenter. Under forløbet blev en beboer indlagt på psykiatrisk
afdeling. Fem af de seks brugere oplevede en forandring i deres situation,
og forløbet har medført, at det har været lettere for den enkelte beboer at
blive udsluset, da „Næste Skridt‟ lukkede.
Dokumentation: Det fremgår af statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2007), at der er foretaget måling af deltagernes udbytte af projektet i form af selvskalering, mundtlige evalueringer og få skriftlige evalueringer. Men ud over, at det nævnes i årsrapporten, er der ikke fremsendt
dokumenter til CRF, som dokumenterer denne fase i projektet.
Der er vedlagt en evaluering af det sidste kursus (ved Birgit Tind og Lene
Thøstesen) til CRF. Her er deltagernes kommentarer til at deltage i projektet samlet, men der er ikke målt på deres udbytte af projektet. Det nævnes i
interviewet med BT og LT, at de langsigtede mål ikke har været mulige at
måle.
Gennemsigtighed: Projektet var et projekt, som især metodisk var gennemtænkt. Der var også en klar struktur i forhold til selve forløbet, og
hvordan man ville måle på deltagernes udbytte. Grundet medarbejderskift
og lukning af „Næste Skridt‟ fremstår projektet ikke så gennemsigtigt, som
der lægges op til i ansøgningen. Der er mangel på dokumentation, hvad angår projektets samlede forløb. Birgit Tind og Lene Thøstesen har forsøgt at
følge projektet til dørs, men som de selv påpeger, har det været vanskeligt
at komme ind i et projekt, som de hverken selv har skrevet eller har været
med i fra begyndelsen. Der har tilsyneladende heller ikke været mulighed
for at sparre med initiativtagerne om projektets forløb, ambition og dokumentation. Ikke desto mindre er det den sidste del af projektet, som er bedst
dokumenteret via mødereferater og løbende evalueringssamtaler med de
deltagende.
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SAMLET VURDERING: En samlet vurdering af projektet „Næste Skridt.
Sunde Relationer‟ bærer præg af de væsentlige forhold som medarbejderskift af selve de projektansvarlige og usikkerhed om bofællesskabet „Næste
Skridts‟ fortsatte eksistens, der som bekendt endte med en lukning af stedet. Alt dette gør, at der ikke er overblik over, hvordan projektet er forløbet, og hvilke resultater projektet samlet set har opnået.
Af projektansøgningen fremgår, at man vil dokumentere:
1) At alle fra målgruppen har deltaget i social færdighedsgruppe og opnået en forbedring i social formåen i forhold til egen skalering (skala
fra 1-10).
2) At 75 % fra målgruppen, som er bosiddende i bofællesskabet har fået
arbejde, er startet på uddannelse eller er blevet engageret i socialt
frivilligt arbejde.
3) At 90 % fra målgruppen har fået flere kvalitative sociale relationer til
mennesker uden for „Næste Skridt‟.
4) At 90 % fra målgruppen bosiddende i huset har oparbejdet en eller
flere „sociale platforme‟ uden for huset.
5) At målgruppen forbliver stoffri.
Alle disse målsætninger forbliver udokumenterede for projektet samlet set.
I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet (2007) nævnes nogle af
resultaterne for den pågældende periode i projektet, men de dokumenteres
ikke yderligere. Den sidste del af projektet (v. Birgit Tind og Lene Thøstesen) er den bedst dokumenterede, hvor det fremgår, hvilke mål den enkelte
havde, hvilket undervisningsmateriale man benyttede til et forløb, samt
hvordan det er gået med de seks deltagere, som deltog i dette kursusforløb.
Selvom det er positivt, at man på trods alligevel har formået at holde projektet kørende, så konkluderes, at potentialet i projektansøgningen ikke er
blevet indfriet. Der er ikke dokumentation på en handleplan, ej heller netværkskort og deres ændringer efter 2, 6 og 12 måneder. Vi kender ikke antallet af personer, som har deltaget, og vi kender ikke de samlede resultater
for projektet som helhed betragtet. Slutteligt skal dog med, at deltagerne i
det sidste forløb undervejs har givet til kende at have fået udbytte af at være med i sådan en gruppe.
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D
Udvikling af nye metoder i arbejdet med
stofmisbrugere med anden etnisk baggrund
I alt fem projekter indgår i denne gruppe.

Projekt/bevilling

Målgruppe

Målsætning formuleret af
projekterne

D1. ’Etnisk fokus’, Stofmisbrugere At udvikle, beskrive og sikre en helGlostrup
med anden et- hedsorienteret indsats, der særligt
nisk baggrund adresserer problemstillinger for misBevilling:
brugere med anden etnisk baggrund.
1.390.000 kr.
D2. ’Rådgivning af 30-40 stofmis- At ændre målgruppens misbrugsadsomaliere’,
brugende soma- færd gennem udvikling af nye metoKøbenhavn.
liske mænd med der og ændret struktur for rådgivning
tilknytning til to og behandling, samt at implementere
Bevilling:
herberg.
evt. nye effektive metoder i eksiste3.556.000 kr.
Gruppen er vel- rende behandlingssystem.
beskrevet og
løbende forsøgt
aktiveret
D3. ’Behandling
Stofmisbrugere At udvikle og implementere en befor stofmisbrugere m. etnisk mino- handlingsmodel for målgruppen.
med etnisk minori- ritets-baggrund Oprettelse af behandlingsenhed for
tetsbaggrund’,
i alderen 18-40 målgruppen.
Helsinge
år.
Bevilling:
6.155.400 kr.
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D4. ’Nye veje’,
Stofmisbrugere - oplyse om stofmisbrug og behandKøbenhavn K, Als med anden et- lingsmuligheder.
Research.
nisk baggrund - afprøve nye veje og udvikle nye
metoder til at nedbryde tabuisering.
Bevilling:
- medvirke til udvikling af mere
3.473.000 kr.
sammenhængende og tilgængeligt
tilbud.
- at dele viden og erfaringer.
D5. ’Dialog om
Stofmisbrugere At skabe den nødvendige tillid til
misbrug’ Odense af anden etnisk projektmedarbejderne, som kan væoprindelse.
re udgangspunkt for en dialog om
Bevilling:
(uanset specifik de etniske misbrugere.
842.000 kr.
etnicitet)
I alt blev der bevilget 15.416.400 kr. til disse fem projekter.
I det følgende gennemgås de enkelte evalueringer.
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D1. Evaluering af projekt ‘Etnisk Fokus’, KABS Glostrup
FORMÅL: Projektets formål er at udvikle, beskrive og sikre en helhedsorienteret indsats, der adresserer problemstillingen: udvikling af nye metoder i arbejdet med stofmisbrugere med anden etnisk baggrund.
Der er således tale om et projekt, som retter sig mod opkvalificering af den
eksisterende behandlingsindsats i form af mere viden om målgruppen.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt den 1. maj 2007 og
afsluttet 1. maj 2010.
Projektet er blevet støttet med i alt 1.390.000 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et velbeskrevet projekt, der i
vid udstrækning bygger på generaliseret
viden, som samtidig er
godt dokumenteret og
rigtig godt effektdokumenteret.

PROJEKTFORLØB: Ifølge KABS årsrapport for 2008 har projektet „Etnisk Fokus‟ hovedaktiviteter i 2007 været at afdække behovet i KABS og
foretage en vidensopsamling på området. Eftersom andelen af brugere med
anden etnisk baggrund end dansk, som er i behandling hos KABS, svarer til
landsgennemsnittet, er der således tale om et beskedent antal. Projektlederen har på den baggrund iværksat et samarbejde med Københavns fængslers „Projekt Over Muren‟ (POM), som også har en etnisk dimension samt
KABS‟ behandlingsprojekt i Vridsløselille Statsfængsel. Herigennem har
det vist sig muligt at nå en række brugere, der ikke tidligere har været i behandling (KABS Årsrapport 2008).
Det fremgår af dokumentet „Formåls- og produktstatus angående indsats
omkring stofbrugere med anden etnisk baggrund end dansk i KABS (Pro267

jekt Etnisk Fokus 2007-2009), at fokus primært har været på selve behandlingen og har udmøntet sig i råd, vejledning og efteruddannelse af de professionelle i KABS´ regionale afdelinger i relation til arbejdet med brugere
med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover har projektet været opsøgende over for projekter og organisationer, der har kontakt med etniske
stofbrugere, såvel behandlingsmæssigt som på det mere opsøgende gadeplansniveau.
Efter disse tiltag valgte man i projektet at fokusere på følgende:
a) tolkning i organisationen
b) PTSD og traumer
c) særlige udfordringer i at tiltrække etniske brugere i behandlingen
Vedr. a) fremgår, at man ønskede at sikre, at sproget så vidt muligt ikke
bliver en hindring for at modtage behandling på lige fod med de dansktalende brugere i KABS. Til denne opgave har man udviklet følgende produkter: tolkeguide, tolkeoplæg og etablering af liste over anbefalede tolke.
Vedr. b) har formålet været at give medarbejderstaben i KABS indsigt i og
viden om nogle af de ekstra belastninger, som en stor del af de etniske brugere ofte har udover selve stofmisbruget. Til denne opgave har man udviklet og afviklet en temadag om traumer, kriser og tab samt kurser om traumer, kriser og tab. Vedr. c) har formålet været at undersøge og afdække
mulige barrierer for en stor del af de etniske stofbrugere, som findes på gadeplan og i fængslerne, og som ikke er indskrevet i behandling hos KABS.
Til denne opgave har man udarbejdet anbefalinger angående kaotiske etniske stofbrugere samt anbefalinger angående den gode overlevering af (bl.a.
etniske) stofbrugere, som har deltaget i behandling i fængsler/arrester i regionalt regi.
I det afsluttende interview med antropolog og projektleder Karina Sachse og socialpædagog og personaleleder Gitte Bostrup den 16. december
2009 fortælles, at i begyndelsen af projektet greb projektlederen det an på
klassisk antropologisk vis. Karina Sachse lavede feltarbejde med metoden
deltagerobservation i organisationen. Det handlede om at lære organisationen at kende. Spørgsmål som fx, hvordan opleves det personalemæssigt,
hvor mange etniske brugere er der, og hvordan fylder gruppen, stod her
centralt. I første omgang var det det dialogbaserede, cases og praksis, som
var tilgangen, frem for en mere teoretisk indgang. Karina Sachse fandt frem
til, at de etniske misbrugere på KABS minder om de danske brugere. Derfor begyndte Karina Sachse at undersøge, hvem er det, vi ikke ser i behandlingssystemet og hvorfor? Konklusionen på disse spørgsmål blev, at der
var problemer med deres adgang til behandlingsydelser. Derfor blev
spørgsmålet om, hvordan bliver „ting‟ (ord og handlinger) forstået og opfat268

tet, helt centralt. Efterfølgende fokuserede projektet på „Den gode tolkning‟, og i KABS er man nu også begyndt at bruge tolk meget mere. Erfaringerne har vist, at det er en stor fordel, hvis man kan få de samme tolke til
at tolke for den/de samme brugere gennem hele forløbet, jf. statusrapport til
Indenrigs- og Socialministeriet 2008/2009.
Projektlederen konkluderer i det afsluttende interview, at nysgerrighed,
åbenhed og at kunne reflektere over egen praksis er det, der gør den gode
behandler. „Halvdelen af projektet har været en udvidelse. Hvordan ser
verden ud fra deres side – har det noget med os [KABS] at gøre, som Karina Sachse påpeger det.
Jf. den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet (2009/2010)
lagde man også op til, at der skulle uddannes såkaldte kulturmedarbejdere.
Denne idé gik man bort fra, eftersom man fandt, at det var for sårbart for
organisationen at lægge denne viden hos en enkelt medarbejder. I stedet
søger projektet at videreuddanne og opkvalificere medarbejderstaben generelt omkring etniske brugere og de problematikker, der især knytter sig til
dette arbejde.
Oprindeligt havde man også forestillet sig, at man ville oprette sit eget
tolkekorps med særlig ekspertise inden for stofområdet. Imidlertid havde
Glostrup Kommune indgået en bindende aftale med tre udvalgte tolkebureauer, som alle ansatte i Glostrup Kommune skulle gøre brug af. Derfor
blev det ikke muligt et oprette et specialiseret tolkekorps i KABS regi.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Als Researchs arbejde (Thomsen et al., 2005) konkluderede, at behandlingsstederne ikke tilbød en særlig behandling til målgruppen af stofmisbrugere med anden etnisk baggrund. Dette bevirker, at
man ikke udskiller gruppen som noget særligt, hvor stigmatisering og forskelsbehandling kunne blive resultatet. Men dette kan også afstedkomme,
at særlige problemstillinger vedr. denne gruppe overses eller skubbes til
side.
Af særlige problemstillinger nævnes i projektansøgningen for projektet
„Etnisk Fokus‟:
1) Anderledes opfattelse af institutioner og behandling: funderet i erfaringer fra andre samfund og kulturer.
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2) Anderledes kulturelt baserede opfattelser af stofmisbrug og dertilhørende sociale problemer.
3) Mulige Post Traumatisk Stress Disorder/PTSD-problematikker hos
de misbrugere, der er kommet til landet som flygtninge.
4) Dårlige sproglige danskkundskaber.
Alle disse punkter kan lede til, at stofmisbrugerne ikke er i stand til at udnytte de eksisterende tilbud i misbrugsbehandlingen og dermed ikke får
behandlet deres misbrug.
I projektbeskrivelsen fremgår at for at udtænke de bedste retningslinjer
for, hvordan borgere med anden etnisk baggrund end dansk tilbydes den
mest optimale behandling inden for rammerne af den psykosociale behandling på afdelingerne, vil der være:
1) Et særligt fokus på de muligheder og barrierer brugerne i denne målgruppe oplever, hvad angår behandlingstilbuddet i afdelingen, afdelingens kultur, krav og forventninger til brugeren.
2) Systematisk og vedvarende brug af tolk (både i de indledende samtaler og regelmæssigt efterfølgende samt ved pårørendekontakt og arbejde, i forhold til brugere, hvor man er det mindste i tvivl om deres
danskkundskaber).
3) Systematisk udredning af familieforhold og tilbud om støtte til familien.
4) Udredning af baggrund for migrationen, flygtningestatus, mulig
PTSD, andre psykiske problemer eller andre kulturelle problematikker, der optræder som hindringer eller barrierer for en helhedsorienteret behandlingsindsats samt tilbud, der adresserer de afdækkede
problemer.
5) En generel øget opmærksomhed, rummelighed og respektfuld kommunikation i afdelingerne i forhold til etniske minoriteter.
6) Etablering af samarbejde i kommunerne i relation til støttekontaktpersonsordninger, uddannelsesmæssig intervention, aktiveringsindsats og arbejdsprøvning og hjælp til forbedring af boligsituationen.
7) Etablering af samarbejde med øvrige myndigheder i forhold til at
ledsage brugerne til eksempelvis sundhedsvæsen, retsinstanser m.m.
Det fremgår endvidere, at disse retningslinjer implementeres, og der monitoreres på brugernes belastning og fremskridt i forhold til de indsamlede
baggrundsdata. Man har også intentioner om at indhente konsulentbistand i
forhold til udredning og diagnosticering hos psykiater eller psykolog med
særlig ekspertise i PTSD samt andre i forhold til at sikre den nødvendige
viden omkring etnicitet, kultur m.m.
270

Af dokumentet „Traumekursusevaluering‟ fremgår, at der ikke er forsket
meget i traumebehandling af aktive stofbrugere, og ofte falder de traumatiserede brugere i et hul mellem den traditionelle stofbehandling og psykiatrien. I KABS (Projekthotellet) har man ment, at man kan profitere af den
viden og de metoder, der er udviklet i relation til flygtninge og torturofre –
og her refereres der specielt til den psykoedukative tilgang. Formålet med
kurset har været at give KABS‟ personale en bedre indsigt i, hvad traumer
er, for derved bedre at kunne genkende symptomer på traumer hos brugerne. I bilag 1 „Undervisningstilbud til KABS vedr. psykiske traumer og
PTSD‟ fremgår, at op imod en tredjedel af alle flygtninge i Danmark formodes at lide af PTSD (Bilag 1: 11). I programmet „Temadag. Traumer,
Tab og Kriser‟ den 30. april 2008 fremgår også, at man har fokuseret på
fysiologiske og psykologiske forklaringsmodeller, symptomer, diagnoser
og funktionsnedsættelse samt kulturbundne sygdomsforståelser og kultursensitiv kommunikation.
Dokumentation: Projektansøgning. Dokumentet „Traumekursusevaluering‟. Vedlagt litteraturliste til „Projekt Etnisk Fokus‟ med i alt 32 referencer til bøger, rapporter, artikler og hjemmesider.
Etik og værdier: Konteksten for dette projekt er KABS og følgelig skal
projektet også ses i forlængelse af KABS´ generelle værdier. Værdigrundlaget for behandlingen i KABS hviler på begreber som:
1) Frivillighed, som dels betyder, at det er frivilligt at modtage behandling, dels at KABS tager afstand fra tvang og overgreb som led i behandlingen.
2) Helhed, der udtrykker intentionen om at anskue brugernes problemer
i et sammenhængende og helhedsorienteret perspektiv.
3) Kontinuitet, der afspejler betydningen af sammenhæng i indsatsen
over tid og fastholdelse af relationer.
4) Rummelighed, der betyder, at behandlingstilbuddet skal rumme brugerne og møde dem med venlighed.
5) Selvbestemmelse, som betyder, at brugeren skal inddrages i tilrettelæggelsen af sin egen behandling.
6) Tilgængelighed, der betyder, at tilbuddene skal være synlige og opnåelige uden unødig ventetid.
7) Værdighed, hvilket betyder, at alle brugere skal mødes med respekt
Overordnet set er KABS´ udgangspunkt en skadesreducerende tankegang
samt en helhedsorienteret behandlingsindsats med brugeren i centrum baseret på tværfaglighed og med et højt krav til metoder og dokumentation.
Dokumentation: KABS Årsrapport 2008: 25.
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Målgruppe: I første omgang var målgruppen de etnisk indskrevne i
KABS´ regionale afdelinger. Efterfølgende blev målgruppen udvidet til at
omfatte de kaotiske (gadeplan) og etniske stofbrugere fra fængslerne. Derudover består målgruppen også af medarbejdere i KABS. Gruppen af medarbejdere i KABS er ligeledes blevet udvidet. Hvor der i starten kun var
fokus på de tre regionale afdelinger, er målgruppen blevet udvidet til også
at omfatte KABS-medarbejdere i specialafdelingerne samt de to KABSbehandlere i Statsfængslet i Vridsløselille. I den afsluttende statusrapport til
Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010 fremgår for gruppe 1:
Projektet har i 2007/2008 været i direkte kontakt med 45 etniske brugere, i
2008/2009 15 etniske brugere og i 2009/2010 10 etniske brugere. Antallet
af direkte kontakter til de etniske brugere er faldet i takt med, at mere og
mere af kontakten har været baseret på kvalitative samtaler samt udtalelser
om gruppen fra medarbejdere samt de etniske indskrevnes journaler.
Vedr. gruppe 2 fremgår: Projektet har i 2007/2008 været i kontakt med ca.
100 medarbejdere i KABS, i 2008/2009 110 medarbejdere og i 2009/2010
ca.110 medarbejdere.
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektleder Karina Sachse og personalechef Gitte Bostrup den 16. december 2009. Statusrapport til
Indenrigs- og Socialministeriet 2008/2009. Den afsluttende statusrapport
2009/2010.
Metode: Projektlederen anvendte den antropologiske metode med at observere, deltage, stille spørgsmål for efterfølgende at vende tilbage med
henblik på at undersøge, hvordan en given indsats virkede i praksis og/eller
søge svar på nyopståede spørgsmål. Det var den etnografiske metode, som
blev anvendt til at finde frem til en besvarelse af, hvad behandlerne efterlyser i deres arbejde med den etniske gruppe. Den ansatte projektleder har
vedvarende i projektet været opmærksom på at relatere projektet til praksis.
Dokumentation: Det afsluttende interview med projektleder Karina Sachse og personalechef Gitte Bostrup den 16. december 2009.
Varighed, intensitet og struktur: Dette spørgsmål er ikke relevant for
projektet, eftersom det ikke handler om behandling i snæver forstand.
Dokumentation: Ej relevant.
Individuel planlægning og koordinering: Dette spørgsmål er ikke relevant for projektet, eftersom det ikke handler om behandling i snæver forstand.
Dokumentation: Ej relevant.
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Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Af den afsluttende
status til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010 fremgår, at man har
sparret omkring temaet traumer /PTSD med RCT, Dansk Røde Kors,
Dansk Flygtningehjælp og OASIS. Projektlederen kom også i løbet af projektperioden med i en ressourcegruppe omkring „Udsatte Flygtninge‟ under
Dansk Flygtningehjælp. Man har samarbejdet med Projekt Over Muren i
Københavns Fængsler omkring etnisk indsatte. Man har sparret med Als
Research og med Brobyggerne på Vesterbro (sidstnævntes målgruppe er de
kaotiske etniske stofbrugere, som færdes på gaden) og en række andre
samarbejdspartnere. Endvidere har man lavet samarbejdsaftaler med kommunale integrations-, job- og misbrugskonsulenter angående indsatsen omkring deres etniske borgere med et stofforbrug. Man har deltaget i „Pårørende-konferencen‟ om indsatser i behandlingsregi omkring pårørende til
stofbrugere. Der er indledt et samarbejde mellem Projekt Etnisk Fokus og
Projekt Etnisk Værested KASA om vidensdeling og overlappende indsatsområder såsom tolkning og brugertilfredshed/brugerforventninger. Projektlederen har været medlem af to netværksgrupper: netværket for misbrugsbehandlere i arresterne på Sjælland og Øerne samt netværket for hash- og
substitutionsbehandling i fængslerne. Begge netværk bruges blandt andet til
videns- og erfaringsdeling omkring udfordringer i behandlingsarbejdet af
etniske indsatte. Der er også blevet lavet tolkeoplæg i de enkelte afdelinger
for at sikre viderelevering af god praksis i organisationen og mulighed for
sparring og dialog medarbejderne og tolk imellem.
I begyndelsen af 2009 startede projekt „Etnisk Dimension‟ i KABS´
specialafdeling for dobbeltdiagnoser i KASA. Fra starten har Etnisk Fokus
og Etnisk Dimension udvekslet erfaringer, viden og god praksis inden for
arbejdet med de etnisk indskrevne. Mens Etnisk Fokus har haft medarbejderne og opkvalificering af disse som hovedfokus, er Etnisk Dimensions
hovedfokus på udvikling og implementering af konkrete behandlingstiltag
gennem projektmedarbejdernes direkte involvering især i det pædagogiske
arbejde i afdelingen.
Dokumentation: Den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet
2009/2010. Dokument: „Dagsorden og læsevejledning samt oplæg og bilag
til styregruppemøde for Etnisk Fokus 19. marts 2009‟.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Projektets milepæle vil omhandle:
1) Udarbejdelse af en standard for anvendelse af tolke
2) Udarbejdelse af en screeningsstandard for PTSD
3) Samarbejdssamtaler med kommunerne vedr. indsatsen for beskæftigelse, integration og uddannelse
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Projektet har følgende mål/ succeskriterier:
1) Indsamling af baggrundsdata og referencemateriale
2) Udarbejdelse af vejledning for den psykosociale behandling, der viser særligt hensyn til målgruppens kulturelle forskelle og sproglige
problemer
3) Løbende anvendelse og monitorering af den anvendte vejledning
(målt ved intern audit).
Man ønsker selv at vurdere metoderne for kvalificering af behandlingen af
målgruppen gennem ASI-scoringssystemet. Denne evaluering vil blive
sammenholdt med evalueringen af behandlingsplanen og brugerens motivation for at fortsætte behandlingen (Afdækkes i opfølgningssamtalerne på
behandlingsplanen mellem kontaktpersonen og brugeren).
Det fremgår af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet
(2009/2010), at projektet har opnået følgende resultater:
1) Bedre kendskab til gruppen af etniske brugere i KABS via gennemgang af samtlige etniske brugere i KABS journaler.
2) Vidensmappe baseret på indsamling af baggrundsdata og referencemateriale.
3) Udarbejdelse af en tolkeguide.
4) Videreuddannelse af KABS-medarbejdere i arbejdet med traumatiserede brugere gennem kursus i „Traumer, kriser og tab‟ i samspil
med OASIS.
5) Samarbejdsaftale mellem Projekt Over Muren i Københavns Fængsler og KABS.
6) Styrket fokus på de etniske og de „systemukendte‟ etniske brugere i
KABS´ behandling i Statsfængslet i Vridsløselille (med systemukendte menes der brugere, der ikke tidligere har været i kontakt
med /ønsket kontakt med behandlersystemet).
7) Identificeret hash som det foretrukne rusmiddel blandt de systemukendte etniske brugere, som det ses i fængselsregi, men ikke i det
ambulante regi i frihed.
8) Interviews af etniske brugere, som deltager i Projekt Over Murens
behandling i Vestre Fængsel omkring deres oplevelse af behandlingen og deres anbefalinger til fremtidig indsatsområder/behandling.
9) Fokusgruppeinterviews af behandlere i KABS om deres brug af tolk
og deres opfattelse af en god tolk. Denne viden bruges til at styrke
tolkeindsatsen i KABS samt etablere et „tolkekorps‟ af anbefalede
tolke til brug i hele organisationen.
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10) Dialogmøder mellem „Brobyggerne‟ og projektet for at styrke behandlingsindsatsen omkring de kaotiske, hjemløse etniske misbrugere fra KABS´ optage-kommuner, som opholder sig på, i, og omkring
Istedgade (Brobyggerne er et projekt med særlig fokus på etniske
hjemløse på Vesterbro).
11) Løbende sparring på etniske brugere i organisationen mellem kontaktpersoner/behandlere i KABS og projektet.
12) Projektlederen repræsenterer KABS i „Center for Udsatte Flygtninges Ressourcegruppe‟ under Dansk Flygtningehjælp. I den henseende har projektlederen bidraget til en række notater udarbejdet på basis af ressourcegruppemøderne, bl.a. „Økonomiske incitamenter
fremmer integrationen for få, men skaber fattigdom og marginalisering for flertallet‟ og „Udfordringer og anbefalinger om tolkning for
flygtninge og indvandrere‟.
13) Projektlederen er del af netværksgruppen for misbrugsbehandlere i
arrester på Sjælland og Øerne. Dette samarbejde sikrer videns- og
erfaringsdeling mellem behandlere i arresterne samt sikrer bedre
overlevering mellem behandlere i arresterne til KABS‟ behandling i
Statsfængslet i Vridsløselille ved en evt. afsoning dette sted.
14) Tolkeoplæg i fire af KABS‟ afdelinger. Fokus på dialog omkring
tolkning, præsentation af regler og tolkeguide samt deltagelse af og
sparring med tolk, som deltog i alle oplæggene.
15) En stigning i brugen af tolk på over 50 % i projektperioden.
16) Links til pjecer om stoffer på syv sprog lagt ud til medarbejderne.
I den afsluttende status rapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/
2010 fremgår, at for gruppe 1 har projektet medført følgende ændringer:
Da der er udarbejdet en tolkeguide, og der er blevet sat øget fokus på brugen af tolke, er flere blevet tilbudt tolk til samtalerne, og der har været
booket flere tolkesamtaler (en stigning på over 50 % i løbet af projektperioden), jf. punkt 15.
For gruppe 2: KABS-medarbejdere er blevet hørt omkring deres oplevelse af arbejdet med etniske brugere og har modtaget sparring omkring
arbejdet med etniske brugere. KABS-medarbejdere har gennemgået et opkvalificerende kursus i traumer, kriser og tab. Medarbejderne har fået større
viden om brugen af tolk og gør oftere brug af tolke i deres arbejde med de
etniske brugere.
På spørgsmålet om, hvor mange brugere der oplever, at der er sket en
forandring i deres situation, har man ikke foretaget en måling. Effekten af
indsatsen er hovedsagelig blevet vurderet efter medarbejdernes oplevelser.
Hvad medarbejderne melder tilbage er, at de føler sig bedre rustet til at
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håndtere de til tider lidt anderledes udfordringer ved at arbejde med etniske
brugere, samt at de har fået en større forståelse for og brug af tolk.
I den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet 2009/2010
fremgår, at man har sammenlignet de i projektansøgningen fremsatte projektmål, aktiviteter og milepæle med, hvad der rent faktisk er blevet gennemført. Man konkluderer således selv, at projektet har levet op til de mål,
som har været sat for projektets første to år på nær oprettelsen af de særlige
„kulturmedarbejdere‟ og oprettelse af et „tolkekorps‟ i KABS-regi. Uddybende forklaringer herpå er allerede blevet omtalt i nærværende evaluering.
I dokumentet „Dagsorden og læsevejledning samt oplæg og bilag til styregruppemøde for Etnisk Fokus‟ 19. marts 2009 fremgår, at der for de tre oplæg (for tolkeområdet, døgnområdet og for overleveringsområdet) er et
baggrunds-, et anbefalings- og et indsatsafsnit. Oplæggene er, som der står:
„et udtryk for, hvad jeg [projektlederen] har brug for, at der tages stilling til
for at kunne udvikle projektet yderligere‟. Der er meget konkrete, praksisbundne overvejelser, som samtidig giver anvisninger på, hvordan man skal
gribe dette arbejde an i KABS. Det fremgår også af anbefalingerne, at projektlederen medtænker andre samarbejdspartnere og deres viden og rolle i
forhold til indsatsen fremover.
Dokumentation: Afsluttende interview med antropolog og projektleder
Karina Sachse og personalechef for projektlederne i KABS Gitte Bostrup
den 16. december 2009. KABS årsrapport 2008. Projektansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet. Dokument „Formåls og produktstatus angående indsats omkring stofbrugere med anden etnisk baggrund end dansk i
KABS. Projekt Etnisk Fokus 2007-2009‟. I dette bilag er vedlagt 1) tolkeguide, 2) invitation til tolkeoplæg den 23. juni 2009, 3) invitation til virksomhedskonference: temadag om traumer, kriser og tab den 30. april 2008,
4) program for temadagen om traumer, tab og kriser, 5) invitation og introduktion til kursus i traumer, kriser og tab den 8. maj, den 22. maj og den
12. juni 2008, 6) introduktion til fokusgruppeinterview i KASA om tolkning den 10. marts 2009, 7) spørgeguide: fokusgruppeinterview omkring
tolkning, 8) spørgeguide: interview af etniske i Københavns fængsler og 9)
spørgeguide til interview af etniske i Statsfængslet i Vridsløselille. Endvidere er vedlagt dokument „Traumekursusevaluering 2008‟. Statusrapporter
til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. Dokument „Litteraturliste til Projekt „Etnisk Fokus‟. Dokument „Dagsorden og
læsevejledning samt oplæg og bilag til styregruppemødet for Etnisk Fokus
19. marts 2009‟. KABS Årsrapport 2008. Mail fremsendt til CRF fra Gitte
Bostrup den 11. juni 2010.
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Gennemsigtighed: Der er tale om et veldokumenteret projekt, og der er
således en fin gennemsigtighed. Især skal fremhæves, at selve processen i
projektet fremstår meget gennemsigtig.
SAMLET VURDERING: Samlet set er der tale om et projekt, som betoner en undersøgende og reflekteret processuel tilgang. Ved at forholde sig
åbent, spørgende og undersøgende er man kommet frem til en indsigt, som
kan være med til at fremme behandlingseffekten for etniske misbrugere. I
første omgang havde projektet fokus på at monitorere på brugernes belastning og fremskridt i forhold til de indsamlede baggrundsdata. Med tiden
ændredes projektets fokus til i stedet at fokusere mere på behandlerne i selve organisationen og deres oplevelse af etniske misbrugeres barrierer i forhold til det danske misbrugssystem. Projektlederen har selv været med til at
indhente viden om den gruppe af etniske misbrugere, som behandlingssystemet ikke har kontakt til. Der er tale om komplekse problemstillinger, og
projektet prioriterer her et arbejde, som stadig kun er ganske sparsomt belyst i en dansk sammenhæng. På den måde er der blevet afdækket nogle
nye indsatsområder. Projektet (alias projektlederen) skal fremhæves for sine evner og vilje til at skabe kontakter til andre relevante parter med henblik på at udveksle viden og erfaringer. Denne tilgang kan være med til at
optimere indsatsen for at tænke tværfagligt og tværsektorielt, jf. KABS´
generelle helhedsorienterede tilgang.
I og med projektlederen har været så opsøgende i forhold til andre projekter, organisationer og foreninger, som arbejder med/for bl.a. etniske
stofbrugere, er projektets resultater og viden sideløbende blevet videreformidlet til bl.a. Brobyggerne, Netværket for Misbrugsbehandlere i arresterne
på Sjælland og Øerne, Netværket for hash- og substitutionsbehandling i
fængslerne, Ressourcegruppe under Center for Udsatte, Als Research og
Projekt Over Muren.
Af den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at
der er udarbejdet en tolkeguide til organisationen og personalet har gennemgået en række kurser, oplæg og sparring. Projektet har således i stedet
for at oprette særlige „kulturmedarbejdere‟ satset på at uddanne personalet
generelt, og derfor har der som sådan ikke været yderligere aktiviteter, som
har skullet forankres. Fokus har i projektets sidste halve år især været på at
implementere god tolkepraksis.
Projektet har altså haft øje for vigtigheden af det organisatoriske perspektiv og medarbejdernes oplevelse af arbejdet med etniske misbrugere.
Dette har givet et indblik i, hvilke kompetencer og viden medarbejderne
efterspurgte, som så igen har affødt kurser og en hyppigere brug af kompe-
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tente tolke. På den måde har man også haft fokus på sproget og kulturelle
betydninger af misbrug/behandling.
Det fremgår af mail fra Gitte Bostrup 11. juni 2010, at projektet forsat
deltvist køres af S. Børsting, antropolog og projektleder i KABS-KASA.
Dette projekt hedder „Etnisk Dimension‟, som allerede er blevet omtalt og
er målrettet etniske borgere med dobbelt diagnose. Det sidste års overlapning de to projekter imellem har været til gavn for vidensdelingen og identificeringen af nye oplagte indsatsområder over for de etniske brugere i organisationen, ifølge Gitte Bostrup. Etnisk Dimension kører til og med 2010
(jf. afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet).
Alt i alt har projektet været med til at fremme en praksis i KABS, som
kvalificerer arbejdet med de etniske misbrugere. Endvidere har det omfattende netværksarbejde været med til at fremme videns- og erfaringsudvikling, som kan virke befordrende for det tværfaglige og helhedsorienterede
arbejde med etniske misbrugere på sigt.
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D2. Evaluering af projekt ‘Rådgivning af somaliere (Projekt
Isbeddel)’, København
FORMÅL: Det primære formål med projektet er at ændre målgruppens
misbrugsadfærd. Man har ikke tidligere haft succes med indsatser over for
målgruppen, så formålet er at forfølge og udvikle nye metoder og struktur
for rådgivning og behandling.
Målene er:
 Løse, subsidiært mindske, målgruppens misbrugsproblemer
 Udvikle effektive metoder til at løse/mindske målgruppens misbrugsproblemer
 Implementere de effektive metoder i behandlingsapparatet
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt den 1. november
2006 og afsluttet 1. november 2009. Projektet er i alt blevet bevilget
3.576.000 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et generelt gennemsigtigt projekt med en rigtig god
dokumentation af metoder og effekt.

PROJEKTFORLØB: På baggrund af en rapport, udarbejdet til Socialforvaltningen i København, var der tidligere blevet identificeret en gruppe på
30-40 hjemløse somaliske mænd med stofmisbrugsproblemer. Denne gruppe er projektets kernemålgruppe. I løbet af projektets første leveår blev det
besluttet at udvide målgruppen. Den anden målgruppe blev somaliere med
misbrug, men ikke nødvendigvis, som henvendte sig for at få hjælp til forskelligt, såsom at ringe til herberger, få hjælp og vejledning til, hvordan
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man får nyt opholdskort, kontakt til jobcenter m.m. Kontakten til denne
gruppe bevirkede også, at kendskabet til projektet blev bredt ud i større dele i det somaliske miljø i København. Man har i projektet haft kontakt til
ca. 60 brugere i målgruppe 2 (Pedersen og Toudahl 2009: 6).
I foråret 2007 blev initiativet med selvhjælpsgruppe samt mentornetværk forsøgt etableret. Men efter tre møder blev det opgivet. For det
første var fremmødet meget begrænset. For det andet havde projektet ikke
de forventede resultater af stoffrie forløb. Dermed havde projektet ringe
adgang til ny-clean somaliere, der kunne fungere som eksempler i projektet. For det tredje har projektet erfaret, at misbrug er relativt skamfuldt, og
dialog om misbrug og rehabilitering ikke er særligt udbredt. Dermed blev
foreningerne som mulig platform for disse møder umuliggjort (Ibid: 9).
Efter projektet havde kørt i otte måneder, blev det besluttet at lave en
fast maddag i projektet. Med dette initiativ ønskede man at opbygge kontakten til brugergruppen. Madprojektet kørte over en periode på et halvt år
med mad hver onsdag formiddag fra kl. 10-12. Gennemsnitligt kom 10-12
somaliere til arrangementerne. De sidste to måneder oplevede man, at nogle brugere var så påvirkede, at det var umuligt at få en god stemning. Formålet med madgruppen forsvandt derfor, og det blev besluttet at stoppe
selve madprojektet.
Man har lavet opsøgende arbejder og stofedukation i somaliske klubber.
I de første seks måneder af projektet blev der taget kontakt til flere repræsentanter for det somaliske miljø. Projektet etablerede et samarbejde med to
foreninger, hvor projektet arrangerede orienteringsmøder og ydede rådgivning via opsøgende arbejde. Efter dette konstaterede man en stigning i henvendelser fra somaliere, der ikke var kendt på herbergerne, og som enten
havde mødt projektet i klubben eller havde hørt om projektet gennem venner og familie (Ibid: 11). Men flere henvendte sig, fordi de havde problemer med de sociale myndigheder og efterspurgte generel vejledning frem
for misbrugsrelaterede problemer. I februar 2008 efter ni måneder påbegyndte man et samarbejde med et andet foreningssted, og her arrangerede
man foredrag om misbrug kombineret med sociale aktiviteter. Der var også
debat og oplysningsaften om khat. Quran-TV lavede endvidere en udsendelse om Projekt Isbeddel, som blev sendt i Quran-TVs sendetid på Kanal
København. I april 2009 påbegyndte optagelserne til en film om misbrug
produceret til Isbeddel af Quran Media. Denne udsendelse blev sendt på
Kanal København i begyndelsen af juni 2009 (Ibid: 11)
I forbindelse med stofedukation ændrede man nemlig tilgang i løbet af
projektperioden. Det første halve år i projektet anvendte man foredrag som
formidlingsform, men eftersom man ønskede at nå bredere ud til flere somaliere i København, valgte man en anden form. Derfor blev tv280

produktioner, vist over Kanal København, samt radio, produceret af den
somaliske radio, efterhånden den foretrukne formidlingsform.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: I 2006 udarbejdede Anders Pedersen, Anna Jessen
og Gertrud Sørensen rapporten „Misbrug og behandling – interviews med
hjemløse somaliere på herberg‟ for Socialforvaltningen i København (Pedersen og Toudahl 2009: 5). Formålet var at undersøge misbruget og baggrunden for den manglende kontakt med misbrugsbehandlingssystemet
blandt et voksende antal hjemløse somaliere. Nærværende projekt tager
afsæt i denne rapport. Somaliere er i dag ringe præsenteret i stofmisbrugsbehandlingssystemet. Fænomenet forklares med, at somaliske mænd har en
manglende viden om stofmisbrugets konsekvenser, manglende misbrugserkendelse og ringe tilknytning til det danske arbejds- og boligmarked. Hvad
angår behandlingssystemet har det ikke været i stand til at tilbyde de somaliske stofmisbrugere et relevant behandlingstilbud. Somaliske misbrugere
afviser gruppebehandlingskultur og nærer ikke et ønske om at dele misbrugsproblemer med andre brugere eller en terapeut. Det påpeges endvidere, at somaliernes misbrugsproblemer indgår i en bredere integrationsproblematik, som hverken ambulante eller døgnbehandlingsinstitutioner er
gearet til. Det er derfor ikke nogen tilfældighed, at der er så mange somaliere på herbergerne. Generelt skammer man sig meget over sit misbrug i
forhold til familien, og i det hele taget har den somaliske gruppe en meget
fordømmende holdning til misbrug. I begyndelsen af projektet havde man
fokus på kokain og heroin og efterfølgende kath. Med projektet ønsker man
primært at udvikle ambulante alternativer til eksisterende tilbud.
Dokumentation: Projektets interne evalueringsrapport „Evaluering af Projekt Isbeddel – Projekt Rådgivning af somaliere med misbrug‟ af Pedersen
og Toudahl (juli 2009). Det afsluttende interview med projektleder Klaus
Toudahl den 7. januar 2010.
Etik og værdier: Der har ikke været nogen form for organiseret brugerinvolvering i projektet. Medarbejderne skulle udarbejde sociale handleplaner
og ASI-skemaer. De projekttilknyttede skulle underskrive en samtykkeerklæring og ASI. Det generelle billede var, at det gik meget op og ned for
projektdeltagerne. En væsentlig beslutning i projektet var derfor, at man
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ville følge dem og ikke slippe dem, når de først var kommet ind i projektet.
Det fremgår endvidere af rapporten (Pedersen og Toudahl 2009: 9), at man
med madprojektet ønskede at inddrage brugerne aktivt i selve aktiviteterne.
Nogle af brugerne skulle så være med til at lave mad og købe ind, men,
som nævnt, måtte man lukke denne aktivitet ned.
Dokumentation: „Evaluering af Projekt Isbeddel – Projekt Rådgivning af
somaliere med misbrug‟ ved Pedersen og Toudahl 2009. Det afsluttende
interview med projektleder Klaus Toudahl den 7. januar 2010.
Målgruppe: Projektets målgruppe er 30-40 somaliske mænd med stofmisbrug. Det handler om somaliere, som ud over misbrug enten er hjemløse,
på herberg eller for nyligt flyttet i egen bolig. Målgruppen har et tilhørsforhold til herbergerne på Sundholm og Hillerødgade i København. I målgruppe 1 har man haft i alt 15 personer. Af de 15 indskrevne har 14 været
mænd og en har været kvinde. For de fleste brugeres vedkommende har
man haft kontakt til de indskrevne i ca. to et halvt år, altså mens projektet
kørte (Pedersen og Toudahl 2009: 21). Målgruppe 2 blev koblet på efterhånden som projektet skred frem. I målgruppe 2 var der tale om somaliere,
som havde søgt hjælp til forskelligt, såsom kontakt til jobcenter, aktiveringssted, skattekontor m.v. I det første projektår havde projektmedarbejderne kontakt til 33 personer i denne gruppe. I det andet projektår havde
man kontakt til 29 personer, hvoraf 12 var gengangere fra det første projektår. I det tredje projektår har der været etableret kontakt til 23 fra denne
gruppe, og heraf var 15 gengangere fra det foregående år (Ibid: 28).
Der er blevet identificeret tre forskellige grupper med forskellige problemer og forskelligt behov for indsats: a) unge somaliske mænd med misbrugsproblemer, b) ældre somaliske mænd med problemer med rusmidler
og c) somaliske kvinder. Det nævnes i evalueringsrapporten, at kvinder i
det somaliske netværk på debatmøder har oplyst, at khat er blevet et stigende problem blandt somaliske kvinder i takt med, at kriminaliseringen af
khat har tvunget mændene til at indtage stoffet derhjemme. Dermed kommer et voksende antal kvinder og børn i kontakt med khat (ibid: 16).
I den interne evalueringsrapport af Pedersen og Toudahl henvises også
til en undersøgelse og analyse af holdninger og brug af khat i det somaliske
miljø, som er foretaget af Als Research for Sundhedsstyrelsen. Her har man
undersøgt de væsentligste problematikker i forhold til khat. Parallelt med
nærværende projekt „Projekt Rådgivning af Somaliere‟ konkluderer førnævnte undersøgelse, at khat ikke er så udbredt blandt unge somaliere, som
i højere grad føler sig tiltrukket af feststoffer samt distancerer sig fra den
ældre generation af dansk-somaliere ved at bruge andre rusmidler.

282

Dokumentation: Det afsluttende interview med Klaus Toudahl den 7. januar 2010. Evalueringsrapport udarbejdet af Pedersen og Toudahl (2009).
Metode: Projektets metode baserer sig på en case manager-funktion i forhold til målgruppen. Sigtet med denne tilgang er at sikre et samspil mellem
sociale handleplaner, behandlingsplaner og de mange andre aktører, som
målgruppen er i kontakt med. Eftersom sproget kan udgøre en væsentlig
barriere for, at projektet skal lykkes, har der været ansat en tolk, som selv
er somalier. Tolkearbejdet har været en stor bestanddel af den metodeudviklende indsats i forhold til afklaring (og påvirkning) af de deltagende somalieres begreb om misbrug, afhængighed og behandling.
I det afsluttende interview med projektleder, Klaus Toudahl, fortælles,
at det var overordentligt væsentligt, at de ansatte på projektet var så tilgængelige som muligt. Det handlede om, at medarbejderne først og fremmest
skulle få kontakt til misbrugerne og dernæst udvikle relationen med henblik
på at få dem til at komme på rådgivningscenteret. Projektets medarbejdere
skulle forsøge at gøre det meningsfuldt at begynde at få behandling for deres misbrug. Det var med andre ord her væsentligt at gøre somalierne opmærksomme på, at nok var der mange problemer i deres liv (ikke mindst
hjemløshed og ingen kontakt til familie), men fokus burde, i højere grad
end tilfældet var, rettes mod misbrugsdelen. Man erfarede, at det var vanskeligt at få dem til at udfolde misbruget, fordi det ganske enkelt virkede
irrelevant for dem. I metoden til dette projekt ligger derfor en god portion
motivationsarbejde.
I relation til projektets hovedformål, at udvikle nye metoder i indsatsen
overfor de to målgrupper, afprøvede man forskellige interventioner og initiativer for en nærmere fastsat periode. Projektet har løbende drøftet anvendte metoder med følgegruppen og har løbende beskrevet udviklingen i
de årlige evalueringer (Pedersen og Toudahl 2009: 7). Der nævnes følgende
metoder/interventioner/initiativer i projektet: ambulante samtaleforløb
(hvor indstilling til lejlighed og beskæftigelsesplaner spiller en stor rolle),
brobygning til behandlingssystemet (fx modtog fire brugere udredende eller terapeutiske samtaler på somali i samarbejde med en somalisk psykiater) samt udredning af familieforhold. Projektet har også spillet en rolle i
forhold til at skabe klarhed hos brugerne om forventninger, krav og rettigheder i mødet med systemet (man har også ledsaget brugeren til eksempelvis jobcentret) (Ibid: 8). Døgnbehandling blev også inddraget som muligt
element i behandlingsindsatsen. Den gennemgående erfaring med døgnbehandling som metode er, at det er vanskeligt for de somaliske brugere at
profitere af døgnbehandling (blandt andet har sproget været med til at udgøre en barriere). Endvidere viser det sig også, at de somaliske brugere ofte
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har været afvisende over for gruppebehandlingsmetoder, grundet de føler
sig overvældet og intimideret af andres følelser. Somaliernes misbrugsproblemer indgår, som omtalt, i en bredere integrationsproblematik i forhold
til sprog, psykosociale problemer, uddannelse, bolig og netværk, som er
krævende for døgnbehandlingsinstitutionerne at forholde sig til (Ibid: 10).
Det påpeges, at når kun få minoriteter kommer i døgnbehandling, bliver det
svært for behandlingsstederne at gøre sig erfaringer med pædagogiske og
behandlingsmæssige overvejelser om, hvilken rolle kultur, sprog, migrationshistorie og religion spiller i behandlingsarbejdet. Man har haft positive
erfaring med to, som har været på ophold på Københavns Kommunes behandlingsinstitution „Kysten‟. De har kunnet fungere som eksempler på, at
det kan hjælpe at tage i behandling med andre somaliere (Ibid: 10). Generelt konkluderes dog, at de somaliere, der har været i behandling, har haft
meget svært ved den mere terapeutiske del af behandlingen, hvor samtaler i
grupper indgår som et fast element.
Dokumentation: Det afsluttende interview med leder af projektet Klaus
Toudahl den 7. januar 2010. Rapport udarbejdet af Anders Pedersen og
Klaus Toudahl „Evaluering af Projekt Isbeddel – Projekt Rådgivning af
somaliere med misbrug‟ (2009).
Varighed, intensitet og struktur: Det fremgår, at for en mindre del af projektets brugere fik projektet etableret samtalerelationer, hvor brugeren to
gange månedligt indgik i samtaler omkring misbrug og den sociale situation omkring misbruget.
Dokumentation: Rapport udarbejdet af Anders Pedersen og Klaus Toudahl „Evaluering af Projekt Isbeddel – Projekt Rådgivning af somaliere
med misbrug‟ (2009).
Individuel planlægning og koordinering: Projektet er ikke et behandlingsforløb og der er – jf. projektets formål – ej heller tale om individuel
planlægning og koordinering i en behandlingsmæssig forstand. Man ønskede primært at få gjort folk interesserede og motiverede for behandling, og
projektet var i høj grad opsøgende. Ved hjælp af ASI-registrering har man
effektvurderet på den enkelte i forløbet, hvormed man har kunnet dokumentere reduktion i misbrug og andre relaterede parametre. Ved hjælp af
disse ASI-tal dokumenteres, at otte har mindsket deres forbrug, og syv har
nogenlunde det samme niveau som ved indskrivningen. De har dog alle i
forløbet haft kortere eller længere perioder, hvor deres misbrug har været
sænket (Pedersen og Toudahl 2009: 22-24).
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Dokumentation: Rapport udarbejdet af Anders Pedersen og Klaus Toudahl „Evaluering af Projekt Isbeddel – Projekt Rådgivning af somaliere
med misbrug‟ (2009).
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Medarbejderne på
projektet var tilknyttet rådgivningscenteret. Projektmedarbejderne har refereret til lederen af Modtageenheden, Rådgivningscenter Amager. Det fremgår, at projektet har haft et tæt samarbejde særligt med Kirkens Korshærs
Herberg i Hillerødgade, Kollegiet på Gammel Køge Landevej, Herbergscenteret og Bocenteret Sundholm. Man har også i perioder haft et tæt samarbejde med både offentlige og private behandlingsinstitutioner, når projektets brugere gik i behandling. Særligt Netværket på Thomas Koppels Allé
har indgået i flere forløb med projektets brugere. Kontakten til jobcentrene
har været central i forsøget på at etablere langsigtede forløb med projektets
brugere. Endelig nævnes også samarbejdet med Center for Transkulturel
Psykiatri, som i de første seks måneder i 2007 fungerede som superviserende sparringspartner og samarbejdet med Kriminalforsorgen og ‟Projekt
Over Muren‟, som blev påbegyndt i 2008 (Pedersen og Toudahl 2009: 34
ff).
Man har haft en følgegruppe tilknyttet. Målsætningen med følgegruppen
var at sikre faglig sparring for projektets medarbejdere, at understøtte og
drøfte projektets faglige prioriteringer løbende, og at følge projektets løbende evaluering. Det fremgår, at følgegruppens sammensætning var med
til at sikre, at gruppen var i stand til at foretage prioriteringer og beslutninger, der gjorde arbejdet relevant. I løbet af projektet blev møderne dog færre, og man mødtes i slutningen af projektet ca. to gange årligt (Ibid: 13).
Man har i løbet af projektperioden været på to studieture. I 2007 deltog
projektet ved en khat-konference i Stockholm med deltagere fra hele Nordeuropa. I 2008 blev der arrangeret en studietur til London. Her hørte man
om erfaringer fra en engelsk kontekst, hvor kath jo er et lovligt rusmiddel,
og fik ligeledes anbefalinger med. Disse anbefalinger lød:
1) Etabler tætte alliancer med khat-klubberne om oplysningsaktiviteter.
2) Overvej placeringen af projektet nøje – at være del af et misbrugscenter gør det mindre tiltrækkende at gå ind af dørene (Ibid: 14).
Projektets egen afgørende erfaring i netværksarbejdet er, at der er behov for
et meget tæt samarbejde med repræsentanter for det somaliske miljø for at
arrangere troværdige foredrag og arrangementer (ibid: 11).
Dokumentation: Det afsluttende interview med Klaus Toudahl den 7. januar 2010. Rapport udarbejdet af Anders Pedersen og Klaus Toudahl „Eva-
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luering af Projekt Isbeddel – Projekt Rådgivning af somaliere med misbrug‟ (2009).
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Projektet har følgende mål/
succeskriterier:
Et procesmål for projektet er, at der løbende er 15 individuelle forløb, som
indeholder
 Stofedukation/udvikling af begreber og forståelse af misbrug.
 Støttende samtaler flere gange ugentligt.
 Tolkende samtaler ugentligt eller efter behov.
 Botræning i tilfælde af indflytning i egen bolig.
 Støtte i forhold til at komme i uddannelse eller beskæftigelse.
Af projektbeskrivelsen fremgår, at der er tre overordnede mål og succeskriterier for projektet. Under hvert punkt fremgår, hvilke resultater projektet
har opnået på baggrund af projektets egen sammenfatning af dokumentation og resultater:
1) Løse, subsidiært mindske, målgruppens misbrugsproblemer
- Minimum 20 % af målgruppen er ophørt med at have et overforbrug af rusmidler
- Minimum 50 % af målgruppen har mindsket deres forbrug af
rusmidler signifikant
2) Udvikle effektive metoder til at løse/mindske målgruppens misbrugsproblemer
- Det er dokumenteret, hvilke af metoderne der har virket, og
- hvilke metoder som ikke har haft betydning for at reducere
misbruget
3) Implementere de effektive metoder i behandlingsapparatet
- Minimum 15 % af målgruppen har været i stabil kontakt med
behandlingssystemet
- De virkningsfulde metoder er formidlet til institutioner og forvaltning med henblik på strukturelle og behandlingsmæssige
konsekvenser.
Under udvikling af effektive metoder til at reducere gruppens misbrugsproblemer nævnes endvidere:
- Kontinuitet og stabilitet i kontakten til brugeren har vist sig som den
mest effektive metode til at sikre et varigt reduceret misbrug.
- Somaliskkyndige kontaktpersoner øger kontakten til somaliere med
dårlige danskkundskaber.
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- Samarbejde med somaliske foreninger og netværk øger muligheden
for kontakt til gruppen af misbrugere.
- Oplysning om misbrug gennem somaliske medier giver informationerne gennemslagskraft og nedbryder tabuer vedrørende misbrug og
behandling.
Projektet har afholdt en række foredrag for at videreformidle projektets metoder og erfaringer over for professionelle inden for behandlingssystemet
samt andre relevante professionsfelter som psykiatri og hjemløshed. Projektets erfaringer, viden om målgruppen og metoder er videreformidlet
igennem:
- udtalelser udarbejdet til Socialforvaltningen om omfanget af khatmisbrug i Københavns kommune
- foredrag om projektets metode for SKP-medarbejdere i Københavns
Kommune
- foredrag om projektets metode for integrationsmedarbejdere i Malmø
Kommune
- foredrag på et seminar om khat for sprogskoler, for sundhedsformidlere i Københavns Kommune, for Oslo Kommune
- foredrag på herberget på Kollegiet på Gl. Køge Landevej
- foredrag om khat for Somalilands kvindeforening, Indvandrerkvindecentret
- afholdelse af seminar om khat. På seminaret deltog 60 socialarbejdere fra bl.a. Københavns Kommune, Kriminalforsorgen, Odense
Kommune og Århus Kommune
- foredrag for sygeplejersker i Københavnsområdet.
Hvad angår formidling af de anvendte metoder til behandlingssystemet
fremgår, at:
1) Projekt Isbeddel har i projektperioden afholdt to konferencer for professionelle inden for behandlingssystemet, herberg, socialcentre m.v.
2) Projektmedarbejderne har publiceret en artikel om misbrug af khat i
STOF.
3) Projektmedarbejderne har udviklet og gennemført oplæg og foredrag
om misbrugsproblemer blandt somaliere (Pedersen og Toudahl 2009:
4).
Dokumentation: Det fremgår af evalueringsrapporten af Pedersen og Toudahl, at dokumentationen er sket på to måder i projektet. For det første via
brugerjournalen i Rådgivningscentret og for det andet via ASI-skemaer.
Desuden har man afleveret statusrapporter til Indenrigs- og Socialministe287

riet. Disse er imidlertid ikke vedlagt som dokumentation til Center for
Rusmiddelforskning. Projektet har udarbejdet indstillinger for de brugere i
gruppe 1, der ønskede behandling. I de tilfælde har projektets medarbejdere
fremlagt indstillingen for visitationsudvalget på modtageenheden. Disse
indstillinger ligger som opsummering af den enkeltes situation i brugerjournalen.
På baggrund af undersøgelsen er der blevet skrevet en artikel til STOF.
Den er ikke vedlagt som dokumentation, da den handlede om khat og bygger på det, som allerede står skrevet i rapporten „Evaluering af Projekt Isbeddel – Projekt Rådgivning af somaliere med misbrug‟ af Anders Pedersen og Klaus Toudahl. Der er vedlagt fire cases som illustration af, hvordan
arbejdet med de pågældende har udviklet sig i løbet af projektperioden (Pedersen og Toudahl 2009: 24-28). Der er vedlagt dokumentation for projektets milepæle i perioden fra januar 2007 til foråret 2009. (jf. appendiks 1 i
Pedersen og Toudahl 2009: 39). Det afsluttende interview med Klaus Toudahl den 7. januar 2010.
Gennemsigtighed: Der er en særdeles fin gennemsigtighed i dette projekt i
form af den interne evalueringsrapport udarbejdet af Anders Pedersen og
projektleder Klaus Toudahl. Man har løbende skriftliggjort projektets resultater, erfaringer og ikke mindst refleksioner.
SAMLET VURDERING: Der er tale om et projekt, som har befundet sig
i et grænseland i bestræbelserne på at udvikle nye tiltag over for den somaliske gruppe med misbrugsproblemer i en dansk kontekst, nærmere bestemt
i København. I det afsluttende interview givet til CRF fremføres, at en ganske væsentlig erfaring i projektet var, at det handler om fastholdelse og „eksemplets magt‟. Imidlertid nåede man desværre aldrig så langt, at man gennem projektet fik statueret eksempler med somaliere i stoffrie forløb. Man
ville gerne have lavet selvhjælpsgrupper, men der var aldrig nogen, der
dukkede op. Mentornetværk blev heller ikke etableret. Somalierne kunne
ganske enkelt ikke se noget formål med det, som projektleder Klaus Toudahl fortæller i interviewet.
De mislykkede erfaringer med selvhjælpsgrupper og mentornetværk kan
lede opmærksomheden hen på, hvor man ikke skal begynde misbrugsarbejdet blandt målgruppen. At der skal andre metoder til, fremgår af dette projekts erfaringsopsamling.
Sammenfattende er der tale om et projekt, som har opnået gode resultater med at få etableret samarbejde med det etablerede behandlingssystem,
skabe netværk i det somaliske miljø, finde inspiration ved at se ud over
landets grænser og lade sig inspirere af engelske erfaringer, og sidst, som
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har været opmærksom på formidlingsdelen ikke kun over for de somaliske
målgrupper 1 og 2, men også flere relevante parter i en dansk kontekst.
Det er et projekt, som både er erfarings- og vidensbaseret. Projektet har
inddraget den viden, som allerede lå på feltet, om end den var begrænset,
da misbrug blandt etniske grupperinger fortsat er underbelyst i en dansk
sammenhæng. Projektet har haft mange samarbejdspartnere, såsom offentlige og private behandlingsinstitutioner, jobcentre, Transkulturel Psykiatri
m.fl. Endvidere viser projektets dokumentation også, at man har været i
stand til at ændre på metoderne i løbet af projektet (fx i forbindelse med
formidlingsformen over for projektets målgruppe).
Projektets overvejelser i forhold til at opnå de bedste resultater med
målgruppen vil kunne inspirere og kvalificere fremtidige projekter af lignende art. Samtidig skal der heller ikke herske tvivl om, at en målrettet indsats over for målgruppen vil kræve tid.
I Pedersen og Toudahls evalueringsrapport 2009 (s. 35-38) fremgår, at man
vil anbefale følgende:
a) en specialindsats over for somaliere med misbrug og sociale problemer
b) kontinuitet i kontakten til borgerne
c) at nå minoriteterne i minoriteten (altså at nå kvinderne og de unge
med særlige tilbud)
d) projektets erfaring er, at der er behov for, at man over for somalierne
oplyser om khat, som et misbrugsproblem, der kan gøres noget ved.
e) oplysning gennem brug af de eksisterende minoritetsnetværk (skal
budskabet ud, skal det være troværdigt og bæres frem af aktører med
social status, alder, uddannelse o.l., der har vægt i miljøet)
f) facilitering af og støtte til minoritetsforeningerne (en stor del af misbrugerne kommer i foreninger, hvorfor det er oplagt at lave et samarbejde med disse steder)
g) ansættelse af tosprogede i behandlingssystemet.
Rapporten „Evaluering af Isbeddel – Projekt Rådgivning af somaliere med
misbrug‟ blev udarbejdet, fordi de projekttilknyttede gerne ville informere
politikerne og forvaltningen, idet man nærede et ønske om, at projektet
skulle fortsætte. Rapporten kom op i Socialudvalget, hvor den blev taget ad
notam, men den politiske afgørelse blev, at der ikke var brug for en speciel
indsats over for somaliere, og der kom, som ellers var den oprindelige målsætning, aldrig en forankring af projektet, ifølge projektleder Klaus Toudahl.
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D3. Evaluering af projekt ‘Behandling for stofmisbrugere
med etnisk minoritetsbaggrund’, Kongens Ø, Helsinge
FORMÅL: Formålet med projektet er at udvikle og implementere en behandlingsmodel, der tager højde for særlige sociale, livshistoriske og kulturelle forhold, der er fremherskende blandt stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund. Det primære formål for klienterne er stoffrihed og øget
livskvalitet. Det sekundære mål er, at klienterne introduceres til en anden
livsstil. På det lange sigt er målet, at klienterne skaber konstruktive netværk
til forskellige institutioner og grupper, såsom det sociale system, arbejdsmarkedet, familie og venner, selvhjælpsgrupper, andre sociale foreninger
og aftercare. Det er ved projektets start hensigten, at behandlingsmodellen i
løbet af 3 år skal forankres som et behandlingsprodukt på Kongens Ø.
ØKONOMISK STØTTE: Der er bevilget i alt 6.380.400 kr. Projektperioden er fra 1. juni 2006 til 1. juni 2009.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et overvejende erfaringsbaseret
projekt med ringe grad
af gennemsigtighed i
effektdokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Projektet var oprindeligt tænkt sådan, at der skulle
oprettes en fysisk struktur på Kongens Ø, hvor stofmisbrugere med etnisk
baggrund havde deres egen afdeling. Det fremgår af den første status til
Indenrigs- og Socialministeriet, at denne idé blev forkastet. På baggrund af
samtaler med visiterende myndigheder, konsulenter med etnisk minoritetsbaggrund og tidligere stofmisbrugere (ligeledes med etnisk minoritetsbaggrund) valgte man i stedet at placere projektet i Kongens Øs øvrige behand290

lingstilbud. Projektdeltagere deltog derfor i behandlingsmiljøet på vilkår
med den øvrige behandling, samtidig med at de fik tilbudt nogle ekstra
ydelser.
Således har der været tale om, at klienterne overvejende har fulgt det
program, som er det generelle for Kongens Ø. Klienterne vil først blive
nedtrappet med medicin. Efterfølgende vil klienterne deltage i et særligt
dagsprogram, hvor fokus er på rehabilitering og reetablering/etablering af
nye konstruktive relationer. Klienterne vil også deltage i aktiviteter, som er
en del af den generelle behandling, såsom foredrag, opgaver, gruppeterapi,
undervisning, gruppeopgaver, speakermøde, meditation, øreakupunktur,
teambuilding, sociale arrangementer, enesamtaler, Na-Hi-møder, massage
og sport/leg.
De ekstra foranstaltninger, som der er tale om specifikt i forhold til
gruppen med etnisk minoritetsbaggrund, er etablering af bederum, kontakt
til iman, konsulentydelser, ekstra rådgiverressourcer, psykiatrisk bistand,
særlig mad, ekstra kørsel og eneværelser.
I det afsluttende interview, som CRF foretager, fremgår, at gruppen af
stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund er tungere at arbejde med
end stofmisbrugere med dansk baggrund. Derfor har man imødekommet
manges ønsker om eneværelser. Ligeledes har der været et stort ønske om
enesamtaler, som man så også har imødekommet. Nogle af de forskelle,
som man har erfaret, der eksisterer, er fx, at stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund har en anden tilgang til køn, hierarki og til familie. Dertil
kommer, at der i interviewet sondres mellem forskellige etniske grupper.
Klienter med tyrkisk baggrund har lettere ved at gennemføre et forløb end
somaliere, irakere og iranere.
Den overordnede konklusion på selve projektets forløb er dog den, at
Kongens Øs tilgang til etniske minoriteter ikke afviger fra tilgangen til den
etniske majoritet.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Oprindeligt har det været hensigten at dele projektet op i fire faser:
1) Etablering (bl.a. med fysisk etablering, personaleansættelse og detaljeret projektering)
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2) Implementering (bl.a. med klientindtag, udvikling af arbejdsgange/opgaver)
3) Konstituering (konstituering af arbejdsgange/opgaver og samarbejdsaftaler) og
4) Forankring og formalisering (her er der tale om økonomisk forankring, projektevaluering og overordnet projektdokumentation mm).
De første to faser har man ønsket skulle foregå inden for det første år, og de
to efterfølgende faser i de to sidste år af projektets løbetid.
Med udgangspunkt i 12-trinsmodellen og den problemløsende gruppeterapi
er det primære mål, at målgruppen af stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund opnår stoffrihed og øget livskvalitet
Dokumentation: Bilaget „Projektoversigt – behandling for stofmisbrugere
med etnisk minoritetsbaggrund‟ er vedlagt selve projektansøgningen til Indenrigs- og Socialministeriet. Bemærkes skal, at en justeret projektoversigt,
hvor det fremgår, hvordan projektet rent faktisk udviklede sig, ikke er vedlagt som dokumentation.
Etik og værdier: Grundlaget for behandling på Kongens Ø er respekt for
den afhængiges integritet og værdighed. Af ydelseskataloget fremgår endvidere, at etniske minoriteter med få ændringer kan indgå i et traditionelt
behandlingsprogram. Det handler om at kunne møde disse beboere, hvor de
er i deres proces samt ikke have berøringsangst i forhold til etniske minoriteters særlige ønsker i behandlingen. Værdigrundlaget for projektet svarer
altså til det, som generelt er gældende for Kongens Ø, hvor udgangspunktet
er, at alle mennesker er ligeværdige. I den givne situation på Kongens Ø er
der så forskellige roller at udføre („du er i behandling og jeg er behandler‟).
Skyld og skam er følelser, som ikke er konstruktive i processen for at nå
målet om stoffrihed. Det nævnes også i interviewet, at et emne som „spiritualitet‟ er væsentlig for stedets behandlingskoncept.
I forhold til projektets målgruppe omtales i projektansøgningen følgende etiske og værdimæssige forhold: 1) tabuisering af stoffer og stofmisbrug, 2) mistro i forhold til offentlige myndigheder, 3) traumer, 4) manglende viden om behandling og 5) alternative behandlingsstrategier/familiepåvirkning. At stofmisbrug udgør et tabu i nærmiljøet og i forhold til familien er således en væsentlig præmis for dette projekt.
Dokumentation: Midtvejsinterviewet med Thomas Skov og det afsluttende interview med projektleder Thomas Skov og psykoterapeut Klaus Voldborg. Af bilaget „Ydelseskatalog, Kongens Ø‟ fremgår Kongens Øs generelle værdigrundlag.
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Målgruppe: Målgruppen er stofmisbrugere i alderen 18-40 år med etnisk
minoritetsbaggrund.
Målgruppen er begge køn. Kendetegnende for gruppen er, at den både
tabuiserer stofmisbrug og er mistroisk i forhold til offentlige myndigheder.
Endvidere kan målgruppen have svære traumer, som kræver ekstra opmærksomhed. Der har været tilknyttet en del tyrkere, men også somaliere,
iranere, irakere, afrikanere og arabere. Det fremgår af det afsluttende interview, at det er de tyrkiske muslimer, som holder gennemførelsesprocenten
oppe.
Dokumentation: Der er vedlagt udskrift på „Beboere i Projekt – Misbrugere med etnisk minoritetsbaggrund 01062006 til 31052009‟. Her fremgår:
kontinent, religion, antal forløb, hvorvidt forløbet er blevet afbrudt, hvorvidt klienten er blevet bortvist, eller forløbet er blevet gennemført. Endvidere fremgår, om man er under eller over 30 år gammel samt klientens køn.
En samlet optælling viser, at 78 har påbegyndt et forløb, 38 har afbrudt,
ingen er blevet bortvist, 34 har gennemført. Fem af de 78 klienter har været
kvinder, og 33 var under 30 år og 53 over 30 år. 11 personer er ikke blevet
registreret med deres land, men kun med kontinent „Mellemøsten‟. Samlet
set er 57 muslimer, 16 kristne, tre jøder og to buddhister.
Metode: Kongens Øs behandlingsmetode har fundament i de terapeutiske
principper fra 12-trinsprogrammet kombineret med traditionelle terapeutiske principper. Kongens Ø har opdelt de 12 trin i fire grupper, hvor det
først handler om at acceptere sit misbrug og misbrugets omfang. Dernæst
handler det om, at beboeren arbejder med at finde ind til sig selv og sine
egne værdier. I den tredje fase fokuserer beboeren nu på sit forhold til omgivelserne. I den fjerde og afsluttende fase er der fokus på, at beboeren lærer at tage dagligt ansvar og vedligeholder sin personlige udvikling. Metoden er den løsningsfokuserede gruppeterapi. Derudover har klienterne forskellige opgaver, jf. „dagslisten‟ den dag. Det kan være pligter, foredrag,
undervisning, gruppeterapi, enesamtaler, personlige opgaver osv. Succeskriterier for Kongens Øs målsætninger er: opnåelse og fastholdelse af stoffrihed, stabilisering, bedring af helbredstilstanden, bedring af psykiske og
følelsesmæssige konflikter, positivt samvær med andre mennesker, afdækning af offentlige støttemuligheder, introduktion og brug af selvhjælpsgrupperne (NA og AA).
Dokumentation: Der er vedlagt dokumenterne: 1) Problemløsende gruppeterapi, 2) Eksempel på powerpoint slides, der bruges i undervisning af afhængighed, 3) Eksempel på guidelines til beboernes feedback af hinanden i
gruppeterapien, 4) Eksempel på powerpoint slides, der bruges til workshop
i konflikthåndtering, 5) Eksempler på opgaver som beboerne kunne lave i
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behandlingen, 6) „Ydelseskataloget Kongens Ø‟ m.fl. Fælles for nævnte
dokumentation er, at den er generel for Kongens Ø. Det dokumenters ikke,
at denne tilgang rent faktisk er blevet anvendt over for gruppen af stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund. Metoden er derfor ikke knyttet op
på en konkret praksis i forhold til dette projekts 58 deltagere i de 78 forløb.
Varighed, intensitet og struktur: På Kongens Ø arbejdes med en varighed for afgiftning og primærbehandling, der maksimalt er på fem måneder.
Men det nævnes i det afsluttende interview, at man er nødt til at være praktisk, fordi der er nogle klienter, der måske kun får en tre måneders bevilling. Man arbejder med en fasemodel, først med afgiftning og siden hen de
fire faser, hvor hver fase også er en behandlingsplan, som det tidligere er
blevet berørt i denne evaluering. Afgiftning og siden hen primærbehandling
tager sammenlagt ca. 150 dage at gennemføre. Det fremgår således, at der
er forskel i den ideelle tid for varighed, intensitet og struktur og virkeligheden for stofmisbrugerne med etnisk minoritetsbaggrund. For nogle gælder
nemlig, ifølge interviewet, at de kun er blevet anvist med en tre måneders
bevilling. Behandlingsperioden for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund afhænger således af, hvilket behandlingsprodukt de er visiteret til
og beboerens individuelle behov/målsætninger. Nogle kan være visiteret til
30 dages afgiftning. Nogle kan også forlade Kongens Ø. før tid. Der har i
alt været 58 beboere, som har haft 78 forløb. Nogle har altså haft to forløb.
Det gennemsnitlige forløb for deltagere i dette projekt er 67 dage.
Dokumentation: „Ydelseskatalog Kongens Ø‟, som er den generelle dokumentation for, hvordan den ideelle behandling tager sig ud. I dokumentet
„Beboere i projekt – Misbrugere med etnisk minoritetsbaggrund 01062006
til 31052009‟ fremgår, at af de 78, som påbegyndte et forløb, var det 34,
som gennemførte. Det fremgår ikke her, hvor lange de 34 forløb var; altså
antal dage per klient. Det fremgår, at 39 afbrød deres forløb. I den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at et forløb
gennemsnitligt har ligget på 67 dage.
Individuel planlægning og koordinering: Nogle af aktiviteterne er individuelle, og andre er fælles. Der er for eksempel nogle fælles faste aktiviteter, som ligger alle ugens dage, men der er også individuelle samtaler. Nogle af aktiviteterne, nemlig dem der foregår i fritiden (efter kl. 16.00), kan
den enkelte melde sig på, alt efter hvad han eller hun har lyst til den pågældende eftermiddag. Samtaler med imamen aftales individuelt. Fredagsbøn
kan evt. også aftales. I midtvejsinterviewet vurderer Thomas Skov, at 60-75
% af behandlingen foregår i grupper, mens 25-40 % foregår individuelt.
Ifølge Thomas Skov er der mere individuel tid med den pågældende grup294

pe, da der er flere enesamtaler og flere eneaktiviter end med danskere.
Selvom programmet har en rød tråd, og der er lagt op til gruppeaktivitet, så
differentieres der. Der kan fx være tale om, at personale fra Kongens Ø kører ud og tager samtaler med forældrene i stedet for, at de kommer på K.Ø.
Dokumentation: I „Ydelseskatalog Kongens Ø‟ er der en oversigt over et
dagsprogram som eksempel på, hvordan sådan en dagsplan kan se ud. Som
dokumentation for dette problem specifikt er der vedlagt en orienterende
skrivelse på en projektdeltager. Det er den første skrivelse, der fremsendes,
når beboeren er kommet i behandling, også kaldet „orienterende skrivelse‟.
Der er også vedlagt et eksempel på en status, hvor resultaterne fra første del
(motivation) og begyndelsen på næste (behandlingsfase 1) af den modtagne
behandling beskrives (kaldet „Aiman 2 skrivelse‟). Der savnes kvantitativ
dokumentation for fordelingen mellem individuel og gruppebehandling i
dette projekt. Der savnes også et eksempel på, hvordan man i et sammenhængende forløb har arbejdet med den individuelle planlægning og koordinering.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Eftersom projektet
er blevet en del af den allerede eksisterende struktur på Kongens Ø, indgår
det også i den etablerede struktur for, hvordan samarbejdet mellem de forskellige parter foregår på institutionen (såsom dialogmøde med brugerne,
lægekonferencer, fælles morgenmad hver fredag, supervision, efteruddannelse etc.).
Man har også valgt at benytte allerede eksisterende arbejdskraft på stedet. Det fremgår af interviewet og i rapporterne til Indenrigs- og Socialministeriet, at man har indhentet erfaringer med stofmisbrugere med etnisk
minoritetsbaggrund udefra. For eksempel er Als Research og medarbejdere
tilknyttet deres projekt i København blevet konsulteret. Thomas Skov fortæller også, at man en enkelt gang har kontaktet en imam. I interviewet
fremgår, at der både er blevet anvist folk, eller folk har hørt om projektet fx
på misbrugscentre. Hele Kongens Øs netværk er blevet brugt til at finde
projektdeltagere.
Dokumentation: Der er vedlagt et dokument „Etnicitet, Misbrug og behandling‟, som er et oplæg Als research ApS holdt på Kongens Ø i 2006.
Derudover er der vedlagt en personaleoversigt, hvor det for størstepartens
vedkommende fremgår antal år med behandlingserfaring, antal år med 12trins behandlingserfaring og sidst, antal timer den pågældende medarbejder
er ansat per uge. Det fremgår ikke, hvem der har arbejdet på projektet „Behandling for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund‟, og hvor meget man i givet fald har arbejdet med at behandle stofmisbrugere af anden
etnisk afstamning end dansk. Ud over oplægget fra Als Research er der ik295

ke dokumentation på, at andre samarbejdspartnere er blevet konsulteret eller inddraget.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektansøgningen fremgår, at succeskriterier vil være følgende:
Belægningsgrad
Gennemførelsesprocent
Behandlingseffekt kort sigt/profitering
Behandlingseffekt lang sigt /fortsat stoffrihed
Etablering af netværk
Konstituering af projekt
Det fremgår endvidere af projektbeskrivelsen, at man ønsker at implementere nye værktøjer, således at det er muligt at måle effekten af den behandling, som projektets deltagere får. På den baggrund vil man kunne evaluere
behandlingsindsatsen over for stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund. Man forestiller sig at kunne måle på følgende måder: DanRIS, Kongens Øs database, motivation, profitering, anden dokumentation og indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet.
På baggrund af de forskellige typer af klientregistreringer, der kontinuerligt foretages, kan der foretages en evaluering af behandlingsmodellens
effekt.
Dokumentation: Det dokumenters, hvor mange og hvor længe man har
deltaget i projektet. Belægningsgrad og gennemførelsesprocent er således
dokumenteret. Behandlingseffekt (kort sigt), behandlingseffekt lang sigt,
etablering af netværk dokumenteres ikke. Konstitueringen af projektet dokumenteres ikke. Om der med konstituering menes etablering af en behandlingsmodel for misbrugere med etnisk minoritetsbaggrund, kan det forklares med, at man lader projektet være en del af Kongens Øs generelle behandlingsstruktur. Der er ikke vedlagt dokumentation for de nye værktøjer,
som man ønsker at implementere. Disse værktøjer skulle ellers måle effekten af den behandling, som projektets deltagere har fået.
Gennemsigtighed: Projektet har en ringe grad af gennemsigtighed. Den
dokumentation, som CRF har fået fremsendt, består overvejende af generelt
materiale, såsom „Velkomstmappe‟, „Ydelseskatalog‟ „Problemløsende
Gruppeterapi‟ m.m. Materialet er ikke irrelevant, men det siger ikke noget
om, hvilke resultater dette treårige projekt har opnået. Der er vedlagt sparsom dokumentation i forhold til projektets målgruppe og deres udbytte af at
deltage i projektet. De overordnede mål for projektet (stoffrihed og øget
livskvalitet) dokumenteres ikke. Nok har man taget dokumentationsdelen
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alvorligt i forbindelse med ansøgningen, men ikke i forbindelse med afrapportering og afslutning.
SAMLET VURDERING: Formålet med projektet er at udvikle og implementere en behandlingsmodel, der tager højde for særlige sociale,
livshistoriske og kulturelle forhold, der er fremherskende blandt stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund. På baggrund af, at Kongens Ø inden projektstart havde erhvervet sig erfaringer med at arbejde med repræsentanter fra etniske minoriteter, havde man blik for, at der burde iværksættes særlige behandlingstiltag over for netop denne gruppe, som det står opført i projektbeskrivelsen. Man ønskede hermed primært at kvalificere det
eksisterende behandlingssystem over for denne gruppe og ligeledes at udvikle denne nye behandlingsmodel.
I projektbeskrivelsen fremgår, at der skal ansættes medarbejdere, etableres samarbejdsaftaler med amter og kommuner samt etableres et konsulentnetværk, der kan bistå det daglige behandlingspersonale. Endvidere fremgår det, at behandlingsmodellen kontinuerligt skal udvikles og evalueres,
således at de erfaringer, der gøres undervejs, skal aktiveres i behandlingsmodellen.
At dette er sket dokumenteres ikke. Af den dokumentation, som CRF
har fået fremsendt, er behandlingsmodellen ikke kontinuerligt blevet evalueret. Der findes heller ikke dokumentation for etablering af samarbejdsaftaler. Ud over dokumentation for oplægget fra Als Research på Kongens Ø er
der ikke fremsendt anden dokumentation på konsulenter, der kan bistå det
daglige arbejde.
I projektbeskrivelsen står, at man vil dokumentere ved hjælp af ASI og
Kongens Øs egen database. Deltagernes motivation vil blive målt via udfyldelse af et spørgeskema hver anden måned. Hvorvidt deltagerne får det
bedre af den behandling, de modtager (profitering af behandlingen), vil også blive målt via spørgeskemaer, som besvares hver anden måned. Endvidere vil der også være det sædvanlige kardex, hvor væsentlige situationer
registreres og giver input til det daglige behandlingsarbejde.
Der er ikke nogen dokumentation for de overordnede mål om stoffrihed
og forbedret livskvalitet. Det dokumenteres ikke, hvad de deltagende har
fået ud af at deltage i projektet.
Sammenfattende er der i selve projektansøgningen lagt stor vægt på dokumentation i alle faser af projektet. Imidlertid er den dokumentation, som
faktisk foreligger og er blevet fremsendt til CRF, af generel introducerende
karakter til, hvad Kongens Ø tilbyder sine klienter. Det ville have styrket
projektets evaluering, hvis man havde været mere systematisk med at dokumentere projektet i forhold til projektets specifikke målgruppe. Nok er
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der medsendt to enkeltstående eksempler på klienter, og hvordan deres forløb er på det pågældende tidspunkt, men det ville have været ønskeligt, at
man havde haft en samlet evaluering af udbytte, forløb, mønstre og mangel
på samme for samtlige 58 projektdeltagere, som deltog i de i alt 78 forløb.
På baggrund af en sådan samlet evaluering ville man have kunnet dokumentere, hvad brugerne rent faktisk fik ud af at deltage i projektet på Kongens Ø. Der mangler en kontinuerlig opfølgning af motivationen.
CRF er bekendt med, at man ikke kunne anvende den måling af motivation, som man først havde haft til hensigt. Imidlertid kunne man have målt
dette på andre måder, fx gennem interviews med projektdeltagere eller som
en fast bestanddel af Kongens Øs sædvanlige redskaber til journalisering. I
ASI, som Kongens Ø selv skriver, man bruger, registreres motivation allerede. Man kunne have arbejdet videre med disse data og anvendt dem som
dokumentation på motivation.
Der er ikke overensstemmelse mellem den forventede dokumentation til
projektansøgningen og den faktisk vedlagte dokumentation.
En beskrivelse af enkelte cases kunne også have givet en bedre indføring i, hvordan man helt konkret har arbejdet med misbrugere af anden etnisk afstamning end dansk. Her ville man have haft mulighed for at se,
hvordan man har arbejdet med individuel planlægning og koordinering i et
sammenhængende forløb.
Det fremgår af dokumentation for beboerstatistik, at ud af de 78 forløb
afbrød 39, og 34 gennemførte (fem ikke registreret som afsluttet). Hvordan
ligger disse tal sammenlignet med den danske del af klienterne på Kongens
Ø? En sådan sammenligning kunne K.Ø. selv have foretaget på baggrund
af DanRIS. Foretager man denne sammenligning, viser det sig, at stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund har en gennemførelsesprocent på
47 %, hvilket skal sammenlignes med 64,7 % for klienter, der har afsluttet
behandlingen på Kongens Ø i 2008. Den gennemsnitlige indlæggelseslængde var på 67 dage for den etniske gruppe, men på 81 dage for klienter
indskrevet i 2008 generelt. Når man i interviewene fremfører, at projektets
målgruppe har en anden opfattelse af at være misbruger og af, hvad behandling er, kan det måske være en forskel, som netop kan være en af årsagerne til, at det er vanskeligere at gennemføre et forløb på Kongens Ø. Men
en sådan statistisk sammenligning foretages ikke. Der er ikke vedlagt dokumentation for, hvordan den individuelle og fælles behandling af gruppen
af stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund fordeler sig. Det kunne
også have været interessant at vide, hvorfor gruppen af tyrkisk afstamning
holder gennemførelsesprocenten oppe.
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På Kongens Ø har man konkluderet, at man ikke skal gøre forskellene mellem misbrugere med minoritetsbaggrund og misbrugere med majoritetsbaggrund til en stor uoverstigelig barriere i behandlingen. Imidlertid var det
jo netop udviklingen af en behandlingsmodel for etniske minoritetsmisbrugere, med mål om stoffrihed og øget livskvalitet, som der blev bevilget
penge til.
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D4. Evaluering af projekt ‘Nye veje – Metodeudviklingsprojekt om oplysnings- og behandlingsstrategier målrettet etniske
minoriteter med stofmisbrugsproblemer, Als Research,
København K
FORMÅL: Projektets formål er primært at metodeudvikle i relation til
oplysnings- og behandlingsarbejdet omkring stofmisbrug i etniske
minoritetsgrupper. Projektet er baseret på rapporten Stofmisbrug blandt
etniske minoriteter i Danmark – udgivet af Als Research i oktober 2005,
som viste, at der kunne peges på nogle barrierer for kontakten til
behandlingssystemet for gruppen af etniske minoriteter. Som forsøg på at
nedbryde disse barrierer for gruppen af etniske minoritetsdanskere med
stofmisbrug, er projektet delt op i fire hovedformål:
 Oplysende arbejde om behandlingsmuligheder i etniske
minoritetsmiljøer.
 At afprøve og udvikle nye metoder til at nedbryde barriererne i
forhold til behandlingssystemet, og at få behandlingskrævende
misbrugere sendt i behandling.
 At medvirke til udvikling af et mere sammenhængende og lettere
tilgængeligt forløb for gruppen, bl.a. ved etablering af særlig
modtageenhed.
 Videns- og erfaringsdeling med relevante instanser og hjælp til
igangsættelse af lignende projekter i andre kommuner.
ØKONOMISK STØTTE: 3.473.000 kr. til en projektperiode på to år fra
1. juni 2006 til 1. juni 2008.
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GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en velbeskrevet
og veldokumenteret
forandringsmodel og
ellers middel i sin gennemsigtighed på andre
områder.

PROJEKTFORLØB: Projektet er igangsat 1. juni 2006. Pr. 15. september
2006 åbnede den særlige modtageenhed ‟Interkulturel Rådgivning
Danmark‟(IRD), hvorunder den direkte klientkontakt og ‟før-motivationssamtalerne‟ samt en del af oplysningsarbejdet har fundet sted. Der blev
erhvervet og indrettet specielle lokaler til dette. I sammenhæng hermed er
der udarbejdet oplysningsmateriale (i alt ca. 8.000 foldere, flyers og
plakater til uddeling) samt lavet opsøgende gadeplansarbejde og taget
kontakt til etniske minoritetsmiljøer såsom moskeer, klubber og enkelte
erhvervsområder med overrepræsentation af etniske minoritetsgrupper. Der
er ligeledes oprettet en hjemmeside med information på syv forskellige
sprog (www. ird.nu).
Undervejs i projektet er det besluttet at foretage nogle omprioriteringer,
således at det opsøgende gadeplansarbejde og den direkte klientkontakt
nedjusteredes til fordel for oplysningsarbejdet over for kommuner,
misbrugscentre og andre instanser med kontakt til målgruppen.
IRD‟s opgaver, som beskrevet ovenfor, blev lukket ned ved
projektperiodens udløb. På det tidspunkt havde der i alt været 36
klientrelaterede henvendelser til IRD. 21 af disse henvendelser resulterede i
et forløb, hvoraf 12 blev afsluttet, inden projektet afsluttedes.
Gennemsnitligt var disse forløb af to-tre samtalers varighed.
Med omprioriteringen blev der lagt mere vægt på kontakt til kommuner,
myndigheder og andre relevante institutioner med tilbud om møder,
foredrag eller seminarer. Følgende er der således afholdt en del informative
oplæg, bl.a. om ‟kommunikative strategier‟ i forhold til mødet med etniske
minoritetsgrupper med misbrugsproblemer.
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VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan
findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: I og med projektets karakter som
metodeudviklende er det begrænset, hvad der foreligger af forskning på
området. Overordnet demonstreres der dog et grundlæggende kendskab til
og viden om generelle teoretiske og metodiske forhold inden for feltet.
Ligeledes er der etableret et bredt kendskab til andre projekter af lignende
karakter eller med tilsvarende målgruppe.
Dokumentation: Dokumentation for kendskab til generelle og metodiske
forhold inden for feltet dokumenteres i rapporten „Stofmisbrug blandt
etniske minoriteter i Danmark‟ udarbejdet i regi af Als Research ApS af
Helle Rahbæk, Kirsten Hvenegård og Jacob Als Thomsen. Af bilag 12 og
bilag 13 dokumenteres en række særlige samarbejdsrelationer, og hvilke
der er indgået en formel samarbejdsaftale med.
Etik og værdier: Den del af projektet, som involverer direkte
klientkontakt, er baseret på fuldstændig frivillighed og anonymitet, samt en
„uformel struktur‟, og et typisk klientforløb har bestået af to-tre samtaler.
Således har der ikke været tale om et fast klientel. Denne struktur er del af
nogle overordnede etiske og metodiske overvejelser, som har haft til formål
at facilitere kontakten til målgruppen. Der eksisterer et klart defineret og
nedskrevet værdigrundlag for projektet.
Dokumentation: I bilag 4 beskrives „Interkulturel Rådgivning Danmark‟
(IRD) som en anonym og uforpligtende rådgivning til misbrugere og
pårørende med anden etnisk baggrund. I selve projektbeskrivelsen fremgår,
at etiske aspekter er medtænkt i projektet. Den kulturelle og værdimæssige
vinkel er faktisk selve projektets udgangspunkt. I bilag 11 udfoldes
„Grundantagelser for projektet‟.
Målgruppe: Der gives en tydelig definition af den primære målgruppe
(etniske minoritetsgrupper med misbrugsproblemer), ligesom der også
etableres kvalificerede bud på, hvilke specifikke ressourcer og
risikofaktorer som gør sig gældende for denne gruppe. Den sekundære
målgruppe er forskellige aktører, som har med denne gruppe at gøre
(sagsbehandlere, behandlere, politi m.m.)
I projektets dokumentationsmateriale vedrørende den primære
målgruppe er der uklarheder i forhold til: 1) antal henvendelser til
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modtageenheden IRD, 2) hvad slutresultatet af de enkelte klientforløb har
været, og 3) hvad grundlaget for ændringerne i prioriteringen omkring
indsatsområde, og dermed målgruppe, har været. Disse uklarheder
medvirker til et utydeligt billede af projektets egentlige effekt i forhold til
den primære målgruppe.
Dokumentation: Målgruppen dokumenteres i bilag 11 „Klienterne i
Interkulturel Rådgivning Danmark‟ og i bilag 14, som er en statistisk
fremlæggelse og beskrivelse af både henvendelser og deciderede
klientforløb i IRD. Endvidere dokumenteres den i bilag 10, som er en
oversigt over aktører, som projekt „Nye Veje‟ har haft kontakt eller
engagementer med.
Metode: Der gøres rede for valget af metode i relation til hhv. primær og
sekundær målgruppe. I forhold til primær målgruppe drejer det sig først og
fremmest om ‟Den motiverende samtale‟. Det er udførligt beskrevet og
velbegrundet, hvorfor man har valgt netop denne metode over for
målgruppen. Der reflekteres samtidig over, hvilke svagheder metoden har
vist sig at indeholde i forhold til projektets formål, såsom overfokusering
på personer med muslimsk baggrund og mænd frem for kvinder.
Der kan, efterrationaliserende, stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt
metoden kan siges at være succesfuld i lyset af en målsætning om „flere i
behandling‟, sat over for det forhold at der – iflg. projektets eget
dokumentationsmateriale – er henvist to klienter til behandlingsinstitution
(samt to til „andre instanser‟). Det kan naturligvis ikke med sikkerhed siges,
om projektets eksistens indirekte – fx gennem det oplysende arbejde på
gadeplan – har resulteret i flere behandlingssøgende fra etniske
minoritetsgrupper.
Også projektets omprioritering, fra fokus på den direkte klientkontakt
og det opsøgende arbejde over for denne gruppe til oplysende og
påvirkende arbejde over for relevante sociale myndigheder, har naturligvis
påvirket projektets endelige effekt i forhold til målet om at sende flere i
behandling.
Dokumentation: Projektets metode fremgår af bilag 6, som er en
skematisk model af MIM-modellen (misbrugeren i midten). Af bilag 14
(„Udfald af afsluttede klientforløb IRD‟) fremgår bl.a., hvor mange der er
blevet henvist til andre behandlingsinstitutioner eller henvist til andre
instanser. I bilag 4, som omhandler „Interkulturel Rådgivning Danmark‟
som organisation, redegøres også for metode. Bilag 7
„Oplysningsmateriale‟ og bilag 8 „Materiale til foredrag og seminarer‟ er
dokumentation for metoden til den sekundære målgruppe.
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Varighed, intensitet og struktur: Som tidligere beskrevet er projektet
bygget op omkring nogle meget uformelle strukturer. Derfor er der ikke på
forhånd lagt faste rammer for de enkelte forløbs varighed, intensitet eller
strukturering. Denne opbygning er foretaget som et bevidst valg ud fra
metodiske og etiske overvejelser, og disse overvejelser er udførligt
beskrevet.
Dokumentation: Der henvises til bilag 4 (IRD DK som organisation),
bilag 11 (Grundantagelser for projektet) og bilag 14 (Statistik).
Individuel planlægning og koordinering: I forhold til den primære
målgruppe er projektets intention, at indsatsen skal centreres omkring den
enkelte deltagers behov og sociale situation. Til dette formål er bl.a.
anvendt en såkaldt MIM-model (misbrugeren i midten), hvor en række
sociale forhold og relationer vedrørende den enkelte klient kortlægges og
føres ind i et skema.
Dokumentation: Der henvises til bilag 6 (MIM-modellen).
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektet er
medarbejdermæssigt et lille projekt med tre ansatte. De ansatte er valgt ud
fra overvejelser vedrørende deres muligheder og potentialer for at få
adgang til og kontakt med den primære målgruppe, men har også varetaget
opgaver i forhold til oplysnings- og påvirkningsarbejdet i forhold til de
institutionelle instanser. Der er klare retningslinjer for ansvars- og
arbejdsfordeling. På grund af den lille medarbejdergruppe har konflikter
været noget, man klarede internt og ad hoc.
Dokumentation: Bilag 5 beskriver de ansatte og deres baggrunde.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? På baggrund af projektets
karakter som „oplysende‟ og „metodeudviklende‟, samt intentionen om at
„afprøve nye veje‟, er en del aspekter ved projektet svære at måle effekt på
eller dokumentere. Specielt de oplysende og påvirkende formål over for
såvel den primære som den sekundære målgruppe er svære at måle effekt
på.
Det er, fra projektets side, vist, at der har været en omfattende kontakt
til primære og sekundære målgruppe. Hvilken effekt denne kontakt har
affødt er derimod mere uklart.
I forhold til den direkte klientkontakt er det muligt at måle effekt på
antallet af personer sendt i behandling via projektets modtageenhed (IRD).
Ud af 12 afsluttede klientforløb blev to personer sendt videre i behandling,
mens to blev henvist til andre instanser (fx etnisk konsulentteam). Ud af de
resterende otte forløb, beskrives fire som „stoffri‟, og fire som
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fraflyttet/ikke borger i kommunen. Der er ikke givet yderligere forklaring
på disse.
Ved målinger af effekt i forhold til projektarbejder er en væsentlig
forudsætning tydelige og afgrænsede operationelle mål og succeskriterier.
Herværende projektbeskrivelse indeholder flere ‟umålelige‟ succeskriterier,
såsom „At forbedre kendskabet til farerne ved (...) herunder at medvirke til
en aftabuisering af problemstillingen.‟...‟At medvirke til at få nedbrudt
barriererne mellem ....‟.
Projektet angiver selv i projektansøgningen to parametre, som de ønsker
at effektvurderes på:
1) Antal behandlingskrævende misbrugere som sendes i behandling via
projektet. Der angives dog ikke noget succeskriterium for, hvornår
dette mål er opfyldt.
2) At projektet har hjulpet med igangsættelse af lignende projekter i
mindst tre kommuner ud over København. Der er ved
projektafslutning ikke fremlagt dokumentation for andre kommuners
igangsættelse af lignende projekter. Endvidere har Københavns
Kommune ikke valgt at videreføre projektet i sin eksisterende form
eller igangsætte lignende initiativer.
Ud fra disse parametre er dokumentationen af effekt altså uklar eller ikkeeksisterende. Omvendt har det selvfølgelig spillet ind på projektets
endelige resultater, at der er sket en omprioritering i forhold til aktiviteter.
En sådan omprioritering burde have været efterfulgt af en tilsvarende
reformulering af projektets målsætninger og succeskriterier.
Et andet operationelt mål for projektet har været at medvirke til
udvikling af nye behandlingsmetoder rettet mod målgruppen. Dette mål har
det ikke været muligt for projektet at forfølge.
Dokumentation: Bilag 14 (Statistik). Selvom man ikke kan måle på
effekten af en aktivitet eller en indsats ud fra en aktivitetsoversigt (bilag 9),
medtages den alligevel her som dokumentation for hensigten med og
udbredelsen af oplysningsarbejdet.
Gennemsigtighed: Som udgangspunkt et meget velbeskrevet og
veldokumenteret projekt. Ovennævnte problemer vedrørende projektets
operationelle mål og succeskriterier giver dog problemer i forhold til den
umiddelbare gennemsigtighed og dermed den endelige vurdering.
Ligeledes er der, som beskrevet, enkelte problemer med uklarheder i
dokumentationen vedrørende den direkte klientkontakt.
SAMLET VURDERING: Projektet er i mange henseender
veldokumenteret og baseret på systematiske og reflekterede beskrivelser.
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Ikke mindst det teoretiske og metodiske er velfunderet i det omfang, det har
været muligt. Der er således gjort rede for nationale og internationale
erfaringer inden for området samt inddraget relevante analytiske
perspektiver. Metodisk er projektet også velbeskrevet.
I projektansøgningen opstiller ansøger, som tidligere nævnt, to
parametre, efter hvilke de ønsker projektet effektvurderet (antal klienter
sendt i behandling via projektet, samt antal kommuner inspireret og hjulpet
med igangsættelse). Hvis man ser bort fra en egentlig effektmåling på
baggrund af disse parametre, må netop disse forhold alligevel give
anledning til visse overvejelser.
Der er, i forhold til klientdelen generelt, uklarheder i dokumentationen.
Det drejer sig primært om, hvor mange klienter der rent faktisk har
modtaget ydelser tilbudt gennem projektet, og i forlængelse heraf, hvilke
resultater disse ydelser har viderebragt. I modsætning til de øvrige dele af
projektet må dokumentationen vedrørende klientdelen siges at være
mangelfuld og usystematisk.
Der findes i dokumentationen ikke beskrivelser af arbejdet med at
inspirere andre kommuner til igangsættelse af lignende projekter. I
interviewet anføres arbejdet med kommunerne dog som en af
hovedkilderne til de problemer, projektet har måttet imødegå. Der
beskrives en vis træghed i kommunernes villighed til at forsøge sig med
nye metoder.
Der er derfor på væsentlige områder en manglende overensstemmelse
mellem projektansøgningens beskrivelse af forventede mål og den
forventede effekt forholdt til den endelige dokumentation af disse. En af
kilderne til denne manglende overensstemmelse har, uden tvivl, været den
nævnte omprioritering af projektets aktiviteter. Men i og med at der ikke er
fremlagt dokumentation for forventninger til denne nye aktivitetsplan, eller
beskrivelse af projektets nye fokus og indsatsområder, er det ikke muligt at
evaluere projektet ud fra disse nye forudsætninger. Optimalt ville
omprioriteringerne have affødt en ny projektbeskrivelse med nye mål,
delmål, operationelle mål mm, således at der ville have været
overensstemmelse mellem projektbeskrivelse, aktivitetsbeskrivelse og
øvrig dokumentation.
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D5. Evaluering af projekt ‘Dialog om Misbrug’, Odense
FORMÅL: Formålet med projektet er
 at styrke indsatsen i forhold til stofmisbrugere af anden etnisk oprindelse, hvor der er dokumenteret en vækst i misbruget.
 at udvikle nye metoder med henblik på en kvalificering af det eksisterende systems rådgivning og vejledning af nydanskere.
 at man opnår familier og netværks tillid for – trods tabuisering – at
kunne få en dialog om stoffer og misbrug.
 at kunne gennemføre vejledning og formidle information om eksisterende behandlingstilbud og tilbud. som på anden måde kan understøtte vejen ud af misbruget.
 at der på baggrund af kontakten etableres alternative tilbud, som kan
finde opbakning i familier og netværk eller udvikles på eksisterende
tilbud.
 at man opnår direkte kontakt til misbrugere og misbrugsrelaterede
subkulturer og opnår deres tillid til projektmedarbejderne.
 at der kan gennemføres reel vejledning af målgruppen.
 at der udvikles tilbud til målgruppen, som den udover og måske på
trods af behandlingsperspektivet anser for relevant.
ØKONOMISK STØTTE: Der er bevilget 842.000 kr. fra 1. juni 2006 til
31. maj 2007. Der er imidlertid senere sket en ændring, således at projektperioden er fra den 1. november 2006 til 31. december 2007 i stedet.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med ringe grad af gennemsigtighed i dokumentationen på alle
områder.
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PROJEKTFORLØB: Medarbejderne har været opsøgende i kontakten til
målgruppen på gadeplan, i etniske grupper etc. Der er blevet tilbudt undervisning og oplysning til målgruppen samt anonym rådgivning og vejledning, såsom motiverende og afklarende samtaler i forhold til misbruget og
dets afledte problemer. Der har været fokus på såvel misbrugeren som familien som helhed. I konkrete sager har projektet også været brobygger i
forhold til det etablerede behandlingssystem. Endvidere har der været tilbudt interne og eksterne samarbejdspartnere sparring i konkrete sager, fx
jobcentre, sundhedsvæsen, skoler, ungdomsklubber, etniske foreninger
m.m. Projektet har imidlertid erfaret, at det har taget længere tid end forventet i projektbeskrivelsen at få skabt kontakten til miljøet og udbredt
kendskabet til tilbuddet til samarbejdspartnere. Derfor har man medsendt
materiale, hvoraf det fremgår, at der er ansøgt om yderligere bevilling til
forlængelse.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Man ønskede med projektet „Dialog om Misbrug‟
at nå en gruppe af misbrugere med anden etnisk oprindelse end dansk. Målet var at udvikle nye metoder, som kunne kvalificere det eksisterende systems rådgivning og vejledning. Med andre ord at finde velegnede metoder,
som kunne få nydanskere ind i et behandlingsforløb.
Som baggrund for projektet står opført det misforhold, der var mellem
kommunale medarbejderes viden på det sociale og beskæftigelsesmæssige
område sammenlignet med målgruppens problemer og repræsentation i behandlings- og vejledningstilbuddene. Projektet tager også sit afsæt i, at
misbrug blandt etniske misbrugere forbindes med skam og ofte er stærkt
tabuiseret. Familien forsøger selv at klare problemerne, fx ved at bruge metoder som bøn eller udenlandsophold. Det er ikke kun med misbrugeren,
men også i samarbejde med familier og andre nære netværk, at man vil arbejde på at motivere og fastholde misbrugeren i ønsket om forandring.
Dokumentation: Der er ikke vedlagt dokumentation af teoretisk art for,
hvilken forandringsmodel projektet tager udgangspunkt i. Det omtales i
projektbeskrivelsen, at Odense Kommune gennem en længere årrække har
gennemført en intensiv indsats i forhold til nogle af de mest lukkede miljøer. Det er denne erfaringsbaserede viden, som „Dialog om misbrug‟ tager
afsæt i.
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Etik og værdier: Det fremgår af projektbeskrivelsen, at tillid er et nøgleord i dette projekt. Tillid fra de etniske grupper til de involverede medarbejdere anses for en forudsætning for at rodfæste initiativerne. For målgruppen gør det sig også gældende, at der skal tages andre hensyn og anvendes andre metoder end dem, man normalt anvender og har succes med
på tilsvarende indsatsområder for andre borgere. De to misbrugskonsulenter, som har været tilknyttet projektet, har henholdsvis en palæstinensisk og
en somalisk baggrund. Denne etniske faglighed kombineret med deres anerkendelse i det etniske miljø anføres som en grund til, at borgeren har haft
tillid og har turdet indgå i en forandringsproces.
I selve interviewet nævnes, at der i det opsøgende arbejde aldrig indledningsvist tales om misbrug, men „uden om‟ misbruget. Misbrug anses for at
være noget af det mest skamfulde, man kan opleve. Det påpeges også, at
man ser sig selv som en del af en kæde. Skammen rammer således alle i
denne kæde – idet alle familier har deres eget lille samfund.
Dokumentation: Der er ikke nedskrevet særskilt, hvilken etik eller hvilke
værdier projektet bygger på. Imidlertid er der i projektbeskrivelsen taget
højde for, at grundet kulturelle og historiske faktorer er gruppen vanskelig
at nå på sædvanlig vis. Imidlertid er der ringe dokumentation for, at disse
etiske og værdimæssige præmisser (fx gennem skriftligt arbejde på baggrund af Odense Kommunes egne erfaringer eller på baggrund af anden
faglitteratur) har virket efter hensigten i andre sammenhænge.
Målgruppe: Målgruppen er borgere i Odense med anden etnisk baggrund
end dansk (uanset alder) og deres netværk, hvor brug af euforiserende stoffer har en negativ indflydelse på deres evne til at deltage i et aktivt familieog samfundsliv. I den vedlagte statusrapport fremgår, at der primært har
været fokus på den somaliske og den arabiske gruppe i boligområdet
Vollsmose og omegn. Her fremgår også (hvilket dog noteres som en løs
antagelse på problemets omfang), at der bor ca. 1.700 somaliere i Odense
(ca. 70 % bor i boligområdet Vollsmose). På landsplan skønnes, at 40 % af
somalierne ml. 17-66 år tygger khat, og de resterende 60 % lider under de
40 %‟s misbrug. Der står også anført, at projektets medarbejdere ud fra deres færden i miljøet skønner, at ca. hver sjette ung mellem 13 og 28 år fra
den arabiske gruppe (som er sammensat af mange nationaliteter) har et
misbrugsproblem, der primært består af hash og feststoffer.
Dokumentation: Der er vedlagt et „Registreringsskema: dialog om misbrug i Sundhedscenteret Vollsmose‟. Dette skema indeholder en fortegnelse over datoen for henvendelsen, alder, køn, henvendelsesårsag, handling i
sagen, misbrugets art samt bemærkninger. Registreringsskemaet er påbegyndt den 5. februar 2007, og den sidste gang, der er påført en registrering,
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er den 22. maj 2007. I alt er der i perioden tale om 15 henvendelser, hvoraf
de 11 er fra misbrugere og de resterende fire fra pårørende.
I statusrapporten til ministeriet er antallet af henvendelser, hvor der efterfølgende er afholdt en eller flere afdækkende/motiverende samtaler med
misbrugeren eller pårørende, opgjort som følger:
Fra den somaliske gruppe er der i perioden fra uge 6 i 2007 til uge 22 i
2008 (hvor hovedstoffet har været khat) i alt tale om 79 mænd og 29 kvinder (heraf var 61 misbrugere og 39 pårørende). Henvendelser fra den arabiske gruppe i perioden fra uge 6 i 2007 til uge 22 i 2008 (begge uger inkl.),
hvor hovedstofferne primært har været hash og feststoffer, har været på 65
mænd og 17 kvinder. Heraf var 56 misbrugere og 26 pårørende. I samme
afrapportering fremgår også, at de mål, som er nået, er dokumenteret i en
„interessentanalyse‟ og registrering af henvendelserne.
I et andet dokumentationsmateriale, som er slides til et oplæg, som primært handler om khatmisbrugere, er der en samlet opgørelse over antal
henvendelser i perioden uge 6-17 2007 og igen i uge 18-51 2007. Hvordan
disse to opgørelser i oplægget og i statusrapporten er lavet, når der ikke
findes detaljerede registreringsskemaer længere end til den 22. maj 2007,
kan undre. I et dokument, som er en ansøgning til Socialministeriet om
yderligere midler (dateret den 17. oktober 2007) er der medsendt statistik,
hvor de første måneder af projektet er opgjort. Her er der i alt tale om 37
mænd og 11 kvinder. Imidlertid er tabellen ikke konsistent fx i forhold til
læsning af etnicitet. Der er ingen iranere og tyrkere i opgørelsen over mænd
og kvinder, men disse etniske repræsentanter findes i relation til fortegnelsen over alder. Antallet er heller ikke samstemmende, når man ser på de
forskellige kolonner, om end det er en lille afvigelse. Dokumentationen er
usammenhængende.
Metode: Metoderne er: 1) opsøgende arbejde i miljøet, 2) åben anonym
rådgivning i Sundhedscentret eller et anonymt sted efter borgerens ønske,
3) motiverende og afklarende samtaleforløb, 4) oplysning og undervisning
af målgruppen og samarbejdspartnere, 5) tilbud til samarbejdspartnere om
sparring og udredning i konkrete sager. Det primære indsatsområde er at
udvikle nye metoder med henblik på en kvalificering af det eksisterende
systems rådgivning og vejledning af nydanskere.
Projektets indledende metode er, som nævnt, skabelsen af den nødvendige tillid. I projektbeskrivelsen (under milepæle) står, at der vil blive udviklet en informations-, formidlings- og vejledningsmetode. I statusrapporten fremgår, at man ikke har nået at få samlet op på metodiske overvejelser
og erfaringer i forhold til at få skabt kontakt til målgruppen samt vejledning
og formidlingsindsatsen. Her nævnes også, at der søges om ekstra midler til
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implementering af projektets erfaringer med at samarbejde med målgruppen i det etablerede system og endelig opkvalificering af eksisterende sociale og behandlingsmæssige tilbud.
Begrundelsen for valg af metoder er erfaringsbaseret.
Dokumentation: Det fremgår af projektbeskrivelsen, at man tager udgangspunkt i erfaringer fra to andre projekter i Odense Kommune, men der
er ikke mere præcise henvisninger til disse projekter. Man skriver, at man
har erfaret, at skabelsen af tillid er en forudsætning. At man ikke i højere
grad dokumenterer metoden, end tilfældet er, hænger selvfølgelig også
sammen med, at projektet er et metodeudviklende projekt.
Varighed, intensitet og struktur: Projektet er et opsøgende projekt, som
siden skal sørge for at få etniske misbrugere gjort interesserede i og motiverede for behandling. Det er altså ikke et behandlingsprojekt.
Imidlertid fremgår det, at afviklede vejledningssamtaler samt formidlende tilbud vil blive bogført med anførelse af antal og beskrivelse af indhold.
Dokumentation: I registreringsskemaet fremgår ikke noget om varighed,
intensitet og struktur. Således er de afviklede vejledningssamtaler og formidlende tilbud heller ikke blevet bogført.
Individuel planlægning og koordinering: Der er en forståelse for, at det
etablerede system ikke kan nå de etniske misbrugere. Projektet er i høj grad
baseret på frivillighed og anonymitet. I interviewet nævnes, at man nogle
gange har talt med en misbruger i et halvt år, inden den pågældende er klar
til at møde det offentliges tilbud. På den måde tages der højde for den individuelle planlægning, men der er, som nævnt, ikke tale om et decideret behandlingsforløb i dette projekt.
Dokumentation: I registreringsskemaet fremgår ikke noget om den individuelle planlægning og koordinering. Det er et registreringsskema ved henvendelsen med baggrundsdata. Under succeskriterier i projektbeskrivelsen
står opført, at man vil udarbejde konkrete skriftlige anvisninger på relevante udviklingsmuligheder og metodekrav til opsøgende arbejde. Selvom projektet ikke nåede at få samlet op på de metodiske mål, er der ingen dokumentation på relevante udviklingsmuligheder. Det kunne man have dokumenteret med enkelte cases fx.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Der har været to
misbrugskonsulenter ansat på projektet. Den ene er palæstinenser, socialpædagog og selv tidligere misbruger. Den anden er somalier og uddannet
læge fra Somalia. Selve ledelsen af projektet er foregået i regi af Social- og
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arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune. Det fremgår af interviewet, at man har haft møder med ledelsen hver anden uge. Det er dog
vanskeligt at vurdere, hvordan samarbejdet mellem ledelsen og de projekttilknyttede samt arbejdsmiljøet konkret har været. Der er etableret et samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen (sundhedscenter). Projektmedarbejderne
er fysisk placeret i Sundhedscenter Vollsmose, som yder sundhedsfaglig
sparring til projektet. Projektet er erfaringsbaseret.
Dokumentation: Den ene af de projekttilknyttede har vedlagt sit cv. Man
kunne have ønsket en mere udførlig aktivitetsplan, som ville have dokumenteret, hvornår man har taget kontakt til de ønskede samarbejdspartnere
(såsom jobcentre, sundhedsvæsenet, skoler m.m.) En erfaringsopsamling i
relation til, hvordan denne kontakt udartede sig for de enkelte institutioner,
ville være hensigtsmæssig for det efterfølgende arbejde. I interviewet nævnes, at der var „problemer med at arbejde med det etablerede system fx med
jobcentrene‟. Det påpeges også, at der var forskel på „systemets behov og
klientens behov‟. I statusrapporten fremgår, at der findes dokumentation
bl.a. i form af en interessentanalyse, men en sådan er ikke vedlagt i dokumentationsmaterialet til Center for Rusmiddelforskning.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Effekten af indsatsen dokumenteres ikke, som det er blevet lovet i selve projektansøgningen. I denne
anføres, at der føres log og/eller foreligger skriftligt materiale på a) konkrete kontakter til individuelle unge, b) konkrete kontakter til familie, netværk,
organisationer m.m., c) afviklede vejledningssamtaler samt formidlende
tilbud, d) konkrete anvisninger på relevante udviklingsmuligheder, e) beskrivelse af anvendte metoder til intern formidling samt kontaktbredden, og
sidst f) opfølgning på intern anvendelse af erfaringer og information.
Det fremgår også af projektansøgningen, at projektet vil gennemføre en
intern evaluering af fasens forløb samt en vurdering af effekterne i relation
til projektets succeskriterier.
I statusrapporten til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at projektet
har erfaret, at det har taget længere tid at få skabt kontakten til miljøet og
udbredt kendskabet til tilbuddet til samarbejdspartnerne end forventet ved
projektets start. Man har således ikke nået at få samlet op på metodiske
overvejelser og erfaringer, der er gjort i forhold til at få skabt kontakt til
målgruppen samt vejlednings- og formidlingsindsatsen, implementering af
projektets erfaringer i det etablerede system i forhold til samarbejdet med
målgruppen, og endelig, opkvalificering af eksisterende sociale og behandlingsmæssige tilbud. Sidstnævnte har man derfor valgt at søge om midler
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til, hvilket er blevet imødekommet og nu foregår i regi af Rusmiddelcenter
Odense.
Selvom man har indset, at projektet ikke forløb, som først antaget, kan
det undre, at man ikke i højere grad mere systematisk dokumenterer antal
deltagere, deres respektive baggrunde, og hvor lang tid de hver især har
deltaget. Der loves forskellig dokumentation i selve projektansøgningen.
Dokumentation: Det dokumenteres i en periode, hvem projektet har fået
etableret kontakt til. Efter tre måneder ophører denne praksis. CRF har ikke
kendskab til, på hvilken baggrund de andre tal, som der refereres til andetsteds i dokumentationsmaterialet, er fremkommet. Der eksisterer ikke en
fortegnelse over, hvilke samarbejdspartnere der er etableret kontakt til, og
hvornår denne kontakt er blevet påbegyndt samt med hvilket resultat.
Gennemsigtighed: Projektet fremstår ikke ret veldokumenteret. Det virker
dog som om, man har taget dokumentationsdelen alvorligt i forbindelse
med ansøgning og i begyndelsen af projektet.
SAMLET VURDERING: Der er tale om et projekt, som i udgangspunktet
har været erfaringsmæssigt baseret frem for baseret på teoretiske og metodiske overvejelser. Ambitionen med projektet har været at skabe kontakt til
nydanskere med misbrugsproblemer og udvikle metoder, som kunne kvalificere det eksisterende system over for netop denne målgruppe. Det fremgår af den vedlagte dokumentation, at projektet ikke har kunnet nå, hvad
man gerne ville inden for det ene år. Her er det især opsamlingen på metodemæssige erfaringer, som stadig mangler. Den opsøgende fase har været
mere tidskrævende end først antaget.
I selve projektansøgningen er der lagt stor vægt på dokumentation i alle
faser. Under punktet succeskriterier står opført, at der vil lægges vægt på
log bøger og skriftlige sammenfatninger under de særskilte punkter. Den
dokumentation, som faktisk forelægger her, er en skematisk oversigt over
henvendelser fra misbrugere og pårørende i en tre måneders periode. Det
ville have styrket projektet betydeligt, hvis man havde været mere systematisk med at dokumentere projektet i forhold til det, som man så rent faktisk
nåede.
Der savnes en kontinuerlig opførelse af henvendelser gennem hele forløbet. Det vil sige, at der ikke er overensstemmelse mellem den forventede
dokumentation til projektansøgningen og den faktisk vedlagte dokumentation. Det kan hænge sammen med projektets erfaringer med at få etableret
kontakten, men en mere udførlig forklaring på fænomenet kunne have været ønskværdig.
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En beskrivelse af enkelte cases kunne også have givet en bedre indføring i, hvordan misbrugskonsulenterne har arbejdet med den etniske gruppe, samt hvornår det lykkedes at få projektdeltagerne videre til det etablerede system, og hvornår det ikke lykkedes.
Sidst mangler der en forklaring på, hvorfor den lovede interessentanalyse ikke er lavet.
Projektet sætter fokus på en problematik, som der endnu ikke har været
megen opmærksomhed omkring. I den forstand er projektet lidt af et pionerarbejde. Det fremhæves også i interviewet, at grundet tabuiseringen af
misbrug blandt nydanskere er en sikring af anonymiteten væsentlig. Den
interviewede fremhæver også sine erfaringer med langsomt at „infiltrere‟
miljøet. Det er væsentlige erfaringer – også af metodemæssig karakter –,
men ønsket om anonymitet behøver ikke betyde, at man undlader at registrere.
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E
Udvikling af nye metoder til behandling
af hash- og kokainmisbrug
I alt tre projekter indgår i denne gruppe.

Projekt/bevilling Målgruppe

Målsætning formuleret af
projekterne

E1. ’Energi, balance, ro og styrke med kroppen i
fokus’, København, Kirkens
Korshær.

At udvikle ny kropsorienteret
gruppebehandling.
At genopbygge kroppen.
At skabe mulighed for at understøtte et stoffrit liv.
At skabe større livskvalitet og
overskud
(m.fl.).

Bevilling:
1.098.000 kr.
E2. ’Tilbud om
samtale- og motionsforløb til hashafhængige’, København V.

Behandlingssøgende misbrugere
af hash/kokain, som
er motiveret for forandring og kan arbejde kropsterapeutisk i gruppesammenhæng.

Hashafhængige som
ikke ser sig selv som
misbrugere, men
som synes forbruget
har taget overhånd,
og med ustabil tilBevilling:
knytning til arbejds1.975.000 kr.
marked.
E3. ’Tilbud til
Voksne hash- og kohash- og kokain- kain-misbrugere.
misbrugere’, Kø- (sekundært behandbenhavn V.
lere af stofmisbrugere)
Bevilling:
9.119.500 kr.

At brugeren fastholder/ genindtræder i arbejde eller uddannelse
og kommer ud af afhængighed.
At tilbyde lettilgængeligt hjælpetilbud.

Afprøvning/udvikling af
beh.metoder samt beh.manualer.
Formidling af erfaringerne til
beh.systemet i Kbh. og andre
kommuner.
Fastlæggelse af resultatmål ift.
Målgruppen.

I alt blev der bevilget 12.192.500 kr. til disse tre projekter.
I det følgende gennemgås de enkelte evalueringer.
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E1. Evaluering af projekt ‘Energi, balance, ro og styrke med
kroppen i fokus’. Kirkens Korshær, København
FORMÅL: Formålet med projektet er at udvikle et nyt gruppebehandlingstiltag for hash- og kokainmisbrugere.
Projektet bygger på kropsbehandling/kropsterapi i gruppesammenhæng
med henblik på at udvikle nye praksisformer, som inddrager bevægelse,
motion og kost. I ansøgningen er målene som følger:
1) at genopbygge kroppen, styrke musklerne, få energi, livslyst og velvære samt smertelindring.
2) at skabe mulighed for at understøtte et stoffrit liv.
3) at støtte og skabe mulighed for at blive stoffri gennem oplevelsen af
kroppen.
4) at skabe bevidsthed om egen styrke og egne ressourcer ved at bruge
kroppen, så det kan anvendes i hverdagen.
5) at kunne øge egen sansning af kroppen og ad den vej opnå kropsbevidsthed og indsigt i egne reaktionsmåder, samt at bidrage med mulighed for forandring/forankring.
6) at skabe større livskvalitet og overskud i hverdagen.
ØKONOMISK STØTTE: 1.098.000 kr. fra 1. juni 2006 til 31. maj 2008.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et projekt
med en velbeskrevet
forandringsmodel og
metode, men med ringe
gennemsigtighed i effektdokumentationen.
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PROJEKTFORLØB: I 2006 er der gennemført to forløb, i 2007 ligeledes
324
o forløb, og i 2008 er det sidste forløb blevet afholdt fra februar til slutningen af april. I selvevalueringen påpeges, at der skal være mere præcision i
forbindelse med visitationen. Terapeuterne, som henviser deltagerne, skal
derfor vide mere præcist, hvad et kursus indeholder, og de projektansvarlige skal være mere tydelige i forhold til, hvad kropsgruppen kan og ikke kan
tilbyde. Ifølge selvevalueringen forbedres visitationsproceduren efterår
2007.
I de enkelte kurser er der arbejdet med forskellige bevægelsessystemer
bl.a. afspænding, yoga, styrketræning, mentaltræning med flere. Hensigten
har været at arbejde både i grupper og på individuelt niveau. Der har været
mulighed for vejledning i relation til individuelle kropslige problemstillinger. Gruppen har været proces- og oplevelsesorienteret baseret på de deltagendes egen aktive indsats og parathed til at arbejde med personlig udvikling i gruppen. En gruppesession er blevet afsluttet med en runde, hvor der
spørges ind til, hvad de deltagende tager med fra den pågældende session.
Sidst skal nævnes, at et kursus har haft en dag, hvor der er blevet undervist
i kost og ernæring.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Den projektansvarlige og den tilknyttede er uddannede kropsterapeuter, og begge har lang erfaring med området. I dokumentationsmaterialet er vedlagt en litteraturliste. Således er litteraturen også en
væsentlig baggrundsviden for projektet, og især de forskellige teoriers metoder bliver udfoldet i dokumentationsmaterialet. Der eksisterer en høj grad
af viden omkring forandring.
Da misbrugere har svært ved at klare smerte, såvel fysisk som psykisk,
bedøver de ofte kroppen med det formål at lukke af for den. Projektet ønsker at genetablere kroppens nærvær og skabe større kropsbevidsthed
blandt hash- og kokainmisbrugere. En større kropsbevidsthed vil virke tilbage på psyken og anses derfor for at have en gavnlig indflydelse på misbruget. Projektet trækker på de to projekttilknyttedes erfaring, en psykodynamisk tilgang samt inspiration fra bl.a. Susan Hart. Sidstnævnte opfordrer
til refleksion i relationen mellem misbruger og de professionelle.
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Dokumentation: Der er vedlagt en litteraturliste. I selvevalueringen er der
en fyldig redegørelse for forskellige metoder til at opnå den ønskede forandring.
Etik og værdier: I rekrutteringen af kursusdeltagere har de to projektansvarlige ikke været involverede – denne rekruttering sker på et tidligere
tidspunkt. Det kan godt være som en del af ens handleplan, at man deltager
i projektet, men ikke nødvendigvis. Der er en stor opmærksomhed mod at
basere projektet på deltagernes egen aktive deltagelse og parathed til at arbejde med egen personlig udvikling i gruppen.
Man har formaliseret brugerinvolvering i selve projektet, idet man ved
begyndelse og til sidst i et forløb taler om de deltagendes ønsker og behov.
Menneskesynet bag projektet er respekt og tillid til det enkelte menneske. I
hele projektets løbetid har det været tilrettelagt sådan, at det er frivilligt, om
man vil deltage i øvelserne.
Dokumentation: Dels dokumenteres denne tilgang i spørgeskemaet til
kropsopholdet (bilag 1) og i evalueringen af kropsgruppen (bilag 3) samt i
bilag 6 (kropsprojektets formål og deltagernes udbytte).
Målgruppe: Hash- og kokainmisbrugere
- som har søgt behandling på grund af et af stofferne eller dem begge,
- som har opnået stoffrihed eller har opnået indsigt i og forståelse af
egen stofsituation,
- som er motiverede for forandring,
- som er i stand til at arbejde kropsterapeutisk i en gruppesammenhæng.
De deltagende har været mellem 25 og 45 år, og alle har gennemgået en
form for stofedukation. En forudsætning er også, at de er indstillede på at
arbejde med kroppen. Der har generelt været lidt flere kvinder end mænd.
Begrundelsen for målgruppens sammensætning er erfaringsbaseret.
Dokumentation: Der er ingen dokumentation for, hvem der rent faktisk
deltog i projektet.
Metode: Der anvendes afspænding, yogainspirerede øvelser, qigong, bioenergi, styrketræning, mentaltræning, åndedrætsøvelser m.fl. Der arbejdes
både i grupper og på individuelt niveau.
Hensigten med maddagen, hvor der er blevet undervist i kost, har været
at få ideer og redskaber til at bruge kosten til at skabe fysisk velvære og
mere energi og ro. Der bruges i det hele taget mange forskellige metoder,
men det bioenergetiske og afspænding er i centrum. Metoden er, som tidli318

gere nævnt, at den forøgede kropsbevidsthed virker tilbage på psyken på en
positiv måde, og dermed får man ændret sin holdning til sit misbrug. Begrundelsen for valg af metoder er både videns- og erfaringsbaseret.
Dokumentation: Det dokumenteres især i selvevalueringsrapporten under
teorigrundlag (s. 3 ff).
Varighed, intensitet og struktur: I interviewet nævnes, at der i alt har været fem hold, som har mødtes 12 gange a to timer en gang per uge.
Der har gennemsnitligt været to-tre personer, der holdt op på et hold, og
ca. otte personer, der har været en fast kerne. Kosten fylder sammenlagt en
dag i et enkelt forløb. Der var tænkt mere struktur i starten, men efterhånden blev den løsnet op, og forløbet blev mere procesorienteret. Med tiden
fik man også erfaring for, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede. Det
er blevet vurderet, at de deltagende kan klare at deltage én gang per uge.
Projektet er erfaringsbaseret.
Dokumentation: Ringe grad af dokumentation – omtales i bilag 5 (invitation til deltagerne) samt i selvevalueringsrapporten (s. 10).
Individuel planlægning og koordinering: De projektansvarlige har „lyttet
sig frem til‟, hvordan det går med de deltagende. Denne løbende „lytning‟
er skrevet ind i referater. Selve projektet tilpasses derfor den enkelte deltager. I begyndelsen prøvede de projektansvarlige at få skrevet en del, men
det var de deltagende ikke særligt interesserede i. Flere har det vanskeligt
med for megen skriftlighed. Den individuelle planlægning og koordinering
er erfarings- og vidensbaseret.
Dokumentation: Ringe grad af dokumentation.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Den projektansvarlige og den projektansatte dækker forskellige områder og supplerer derfor
hinanden, hvilket også fremgår af dokumentationen for de projekttilknyttedes cv.
Ligeledes påpeges i interviewet, at de mener at kunne supplere hinanden
konstruktivt i forhold til imødegåelse af projektioner. Projektet er både erfarings- og vidensbaseret.
Dokumentation: De to projekttilknyttede har vedlagt deres cv.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Effekten af indsatsen dokumenteres på baggrund af udsagn fra de medvirkende, som omhandler de
deltagendes oplevelser af projektet. Ydermere har de projektansatte kommenteret med egne erfaringer fra projektet. Det er altså primært tale om
kvalitativ dokumentation. Udsagnene tjener det formål at skildre, hvordan
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de deltagende har ændret opfattelse af egen krop og psyke i løbet af projektet.
Det kan undre, at man ikke i højere grad mere systematisk har dokumenteret antal deltagere, deres respektive baggrunde, og hvor lang tid de
hver især har deltaget. I statusrapporten til Velfærdsministeriet svares på
spørgsmålet: „Hvor mange brugere oplever, at der er sket en forandring i
deres situation?‟ 70 %. Dette tal er ganske udokumenteret i den resterende
del af dokumentationsmaterialet.
Et eksempel på et enkelt sammenhængende kursusforløb, hvor det mere
detaljeret beskrives, hvad målene har været fra gang til gang, kunne have
gjort det muligt at dokumentere processen i forløbet bedre. Det ville have
styrket gennemsigtigheden i dokumentationen og ligeledes en måde at gengive det processuelle.
Dokumentation: Det dokumenteres med kvalitative udsagn (fra såvel projektansatte og projekttilknyttede), at målene er nået (jf. bilag 3 samt selvevalueringsrapporten). Der er dog ringe kvantitativ dokumentation i dette
projekt.
Gennemsigtighed: Projektet fremstår ret gennemsigtigt og seriøst. De dokumenter, som er vedlagt, giver et godt indblik i projektets proces.
SAMLET VURDERING: I dokumentationen fremlægges, hvilke forventninger de deltagende har haft til at deltage i projektet inden start, og i hvor
høj grad disse forventninger er blevet indfriet.
Dette dokumentationsmateriale baseres på interviews med de deltagende. Endvidere danner materialet baggrund for en del af den selvevaluering
(2008), som er vedlagt. Ud over at resultaterne i denne selvevaluering er
konsistente i måden at forholde resultater til den oprindelige målsætning,
de operationelle mål, målgruppe og milepæle, som de står opført i projektbeskrivelsen, er der ligeledes en fyldig gennemgang af den teori/metode,
som projektet har været inspireret af.
Der er derfor en tæt forbindelse mellem teori (herunder ikke mindst de
forskellige teoriers metoder) og praksis. Hvad der endvidere anses for positivt i denne selvevaluering, er det selvstændige punkt „procesbeskrivelse‟.
Her skitseres forløbet af undersøgelsen, og hvilke refleksioner de projekttilknyttede har gjort sig undervejs, samt hvilke ændringer der er foretaget i
projektet. Denne procesbeskrivelse har man faktisk allerede været opmærksom på i selve projektansøgningen, jf. punktet milepæle/opsamling.
I projektansøgningen står opført, at der i effektvurderingen vil foretages
en evaluering af deltageren før forløbets begyndelse, halvvejs gennem pro-
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jektet og endelig efter afslutningen på projektet. Denne evaluering vil ske
på baggrund af et spørgeskema.
I dokumentationsmaterialet er der, hvad angår ovenstående effektevaluering, vedlagt a) spørgeskema til kropsophold i KK, forår 2008 b) evalueringsskema til dem, der holdt op i efterårsgruppen 2006, og c) evaluering af
kropsgruppen forår 2008. Det vil sige, at der ikke er overensstemmelse
mellem den forventede dokumentation til projektansøgningen og den faktisk vedlagte dokumentation. Det kan hænge sammen med projektets erfaringer med den manglende positive indstilling til skriftlighed blandt kursisterne, men uoverensstemmelsen uddybes ellers ikke yderligere.
Det ville det have styrket den samlede evaluering af projektet, hvis der
havde været gjort mere ud af en kvantitativ opgørelse. En kortfattet skematisk oversigt over antal, køn, baggrunde og misbrug.
Sidst kunne en mere præcis gennemgang af sammenhængende kursusforløb have styrket gennemsigtigheden.
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E2. Evaluering af projekt ‘Tilbud om samtale- og motionsforløb til hashafhængige (‘Hash. Ud af tågen?’)’, Københavns
Kommune
FORMÅL: Formålet med projektet er at give yngre hashafhængige et lettilgængeligt hjælpetilbud, som omfatter terapeutisk samtaleforløb, deltagelse i gruppeforløb samt tilbud om motion. Herudover vil projektets brugere
få formidlet tilbud om deltagelse i sociale aktiviteter, frivilligt arbejde og
socialrådgivning. Det overordnede formål er, at brugeren fastholder/genindtræder i arbejde eller uddannelsesaktivitet, samt at brugeren
kommer ud af hashafhængigheden.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet er støttet med 2.050.000 kr. i perioden 1. juni 2006 til 1. januar 2010.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et velbeskrevet projekt der bygger på generaliseret viden og med en god effektdokumentation.

PROJEKTFORLØB: Det fremgår af projektbeskrivelsen til Indenrigs- og
Socialministeriet, at følgende indhold og aktiviteter vil være en del af projektet:
 Individuelle samtaleforløb
 Gruppeforløb
 Motionstilbud i lokal idrætsforening/Vesterbro
 Netværksaktiviteter (frivillige netværksaktiviteter, fx madklub, filmklub, meditationsklub samt tilbud og formidling af frivilligt arbejde
til brugeren)
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 Socialrådgivning (tilbydes med henblik på at få løst presserende sociale problemer og med henblik på at få stabiliseret den sociale situation ).
I den vedlagte dokumentation fremgår, at man det første halve år udarbejdede informationsmateriale (postkortet med titlen „Hash – ud af tågen?‟) og
en henvisningsblok. Dette informationsmateriale blev i perioden sendt ud
til instanser såsom praktiserende læger, sundhedsplejersker, socialforvaltninger, jobcentre, tilbudsportalen under Servicestyrelsen m.fl. Imidlertid
oplevede projektet i februar 2007, at der ikke kom tilstrækkeligt med nye
henvendelser. Man valgte derfor at rådføre sig med socialoverlæge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Peter Ege, og bioeksistentiel psykoterapeut, Bolette Bartholdy. I marts 2007 kom der flere henvendelser fra
rådgivningscentrene for stofmisbrugere, som ønskede at vise klienter videre, som var over 35 år. Dette besluttede man sig for at acceptere, og der er
fremover ikke nogen øvre aldersgrænse for deltagerne i projektet. Vedr.
selve motionstilbuddet erfarede man, at fremmødet var meget ustabilt. Da
der flere gange i træk ikke var mødt nogen op til motionen, besluttede man
i slutningen af maj 2007 at sætte tilbuddet i bero.
I september 2007 startede man en gruppe med fem deltagere. Gruppen
har mødtes hver onsdag fra kl. 16.30 til 19.30. Samtidig med gruppens start
besluttede man sig for at flytte motionsdelen ind i selve gruppen. Gruppemøderne er blevet indledt med 20-30 minutters kropsøvelser, hvor der er
blevet arbejdet med åndedræt og med de muskelspændinger, undertiden
kroniske, der forhindrer personen i at mærke sin krop, sine følelser og
energier.
Den 13. august 2008 er der gjort status. Her har der været 59 henvendelser i alt, og på det givne tidspunkt er der 15 aktive deltagere. Gruppen har
på daværende tidspunkt mødtes i alt 30 gange. Det vurderes at være for
meget for deltagerne at mødes hver uge, idet gruppedeltagerne er i arbejde
og under uddannelse, og sideløbende med gruppedeltagelsen, deltager de
også i individuelle samtaleforløb. Derfor har man ændret det til, at gruppen
mødes hver anden uge i stedet. Samtidigt udvides til at bruge 45 minutter
til fysiske øvelser i gruppen. Den 1. december laves den sidste status og her
har 94 personer henvendt sig, og 85 er registreret i projektet. Der er 15 aktive i projektet, og gruppen fortsatte frem til den 15. december 2009.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
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Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Af projektansøgningen til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at Kristeligt Studenter-Settlement i en treårig periode har
haft et samarbejde om et projekt med en lokal idrætsforening på Vesterbro.
Dette projekt har heddet „Ta´ fat‟. Her har praktiserende læger, hjemme- og
sundhedspleje kunnet udskrive recept på aktiviteter i en frivillig organisation som 1) motion i en lokal idrætsforening 2) samtaleforløb med frivillig
eller ansat psykolog eller psykoterapeut og formidling til 3) frivillige sociale netværk og/eller frivilligt socialt arbejde i foreningsregi. Formålet med
„Ta´ fat‟ har været at give borgerne med dårlig trivsel, livsstils- og misbrugsproblemer et tilbud, som kunne supplere den lægelige indsats – eller
træde i stedet, når lægelig indsats var udtømt. Via projekt „Ta´ fat‟ har man
haft kontakt med dette projekts målgruppe, nemlig yngre voksne hashafhængige, som ønsker hjælp til at komme ud af et hashmisbrug. Projektdeltagerne er kommet via egen læge eller har hørt om rådgivningen Kristeligt
Studenter-Settlement på anden vis.
Den teoretiske vinkel er den bioeksistentielle psykoterapi. Via den
bioeksistentielle psykoterapi handler det om at sige ja til sig selv. Øvelsen
går ud på at etablere et kærligt selvforhold. I denne tilgang er en vigtig pointe også, at man har en egen helbredende kraft; man er sin egen indre terapeut så at sige. „Det bioeksistentielle perspektiv betyder, at terapiarbejdet
har kropslighed, følelser, og energi som centrale dimensioner sammen med
dimensionerne bevidsthed, ansvar og valg‟ (Jensen i „Bioeksistentiel Psykoterapi – introduktion til grundbegreberne‟). Følelser, som drivkræfter bag
handling og udtryk står helt centralt (Ibid: 13).
Dokumentation: Projektansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet. Det
afsluttende interview med Lone Nielsen 26. januar 2010. Dokumentet
„Selvevaluering‟ dateret 15. april 2008. I dette dokument overvejer to af
projektdeltagerne deres proces. Artikel om grundbegreberne i bioeksistentiel psykoterapi ved Olav Storm Jensen fra Sensetik Instituttets hjemmeside.
Etik og værdier: Bag den bioeksistentielle tilgang ligger et humanistisk
menneskesyn. Man skelner meget bevidst mellem „gøren‟ og „væren‟. Man
kan ikke altid være enig med klienten og dennes gøren, men det at støtte op
om klientens væren ligger fast. Klienten er ikke ond, men han/hun kan gøre
noget ondt. Respekten for den enkelte er helt afgørende. Det er i mødet
med den enkelte, at man finder ud af, hvor man skal gå hen. Vejens retning
bestemmes ikke af terapeuten, men derimod af klienten.
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Dokumentation: Midtvejsinterviewet med Rikke Posborg og Lone Nielsen. Det afsluttende interview med Lone Nielsen 26. januar 2010. Artikel
om grundbegreberne i bioeksistentiel psykoterapi ved Olav Storm Jensen
fra Sensetik Instituttets hjemmeside.
Målgruppe: Målgruppen var oprindeligt tænkt som voksne og yngre (fra
25 – ca. 35 år). Som projektet skred frem, bestemte man sig for, at der ikke
længere skulle være en øvre aldersgrænse for deltagerne. Målgruppen kendetegnes ved, at de ikke selv regner sig for at være misbrugere, men kan
mærke at forbruget har taget overhånd, og dermed påvirker den pågældendes hverdag og sociale liv. Målgruppen har ustabil tilknytning til det almindelige arbejdsmarked i form af kortvarige jobs og sygemeldinger. De,
der er under uddannelse, har i mange tilfælde taget orlov, tænkt på at tage
orlov eller på helt at undlade at gennemføre uddannelsen. Brugerne i målgruppen har hash som hovedproblem, evt. kombineret med misbrug af alkohol, andre stoffer, mad, spil m.m. I forbindelse med at deltage i projektet
er der blevet lavet en samarbejdsaftale. Af excelarket fremgår, at 15 af deltagerne har været mellem 18-24 år, 53 mellem 25-40 år og 17 over 40 år.
Endvidere fremgår også, hvor mange der har børn, om de har været i beskæftigelse, og hvilke ønsker de har haft til at deltage i projektet.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Lone Nielsen 26. januar
2010. Der er vedlagt deltagerliste til projektet „Hash – ud af tågen‟, hvor
henvendelsesdato og navn fremgår. Der har i alt deltaget 85 personer. Deltagelse skal her forstås som henvendelser. 14 af de 85 mødte ikke op til aftaler, som var blevet lavet med dem, og kom derfor aldrig med i projektet.
11 kom kun en gang, 20 kom fra to-fem gange og resten kom mere end fem
gange. Excelark-opgørelser, hvor bl.a. alder og beskæftigelsessituation
fremgår.
Metode: En del af metoden er Kristeligt Studenter-Settlements ramme, altså en frivillig rådgivning med såvel frivillige som ansatte. Der arbejdes
med kontakten og med at komme mennesket i møde og undersøge og arbejde med det, der er, frem for at have stringent fokus på misbruget.
Grundlæggende ses misbrugsadfærd som et forsøg på at undgå at mærke
dybereliggende personlige problemer, som ofte handler om usikkerhed
vedr. selvværd og dermed kontakten til andre mennesker. Centralt for metoden nævnes, at der arbejdes med en særlig opmærksomhed på kroppens
følelser, fornemmelser, spændinger og energiniveau, og med brugeren i at
træffe valg. Den hypotese, som der arbejdes ud fra, er, at enhver form for
stofmisbrug er en måde, hvorpå individet kan komme væk fra at mærke sig
selv. Nogle af de problemer, vi har som voksne, skyldes en skadelig spej325

ling som børn. Dette giver et negativt selvbillede – alle former for misbrug
eller psykologiske problemstillinger kan føres tilbage til det negative selvbillede. Der er både individuelle samtaler og gruppesamtaler. Det er også
muligt udelukkende at gå til individuelle samtaler. Gruppen indledes med
kropsøvelser. Det er, ifølge Olav Storm Jensen, som er grundlæggeren af
den bioeksistentielle psykoterapi i en dansk sammenhæng, integrationen af
den kropslige dimension i det humanistiske videnskabelighedsparadigme,
der har været det særlige bidrag til en videnskabelig terapiudvikling. Ifølge
Jensen har integrationen en „helt afgørende betydning for mulighederne for
at kunne optimere de vilkår, hvor evidensoplevelser bliver tilgængelige‟
(Jensen 2008: 10).
Dokumentation: Midtvejsinterview med Rikke Posborg og Lone Nielsen.
Det afsluttende interview med Lone Nielsen. Postkort „Hash – Ud af tågen?‟, som introducerer til projektet.
Notat dateret 10. december 2009, som beskriver den bioeksistentielle psykoterapis metode. Artikel om grundbegreberne i bioeksistentiel psykoterapi
ved Olav Storm Jensen fra Sensetik Instituttets hjemmeside. Artikel „Evidens og relevans. Videnskabelighed i psykoterapi: „Evidensbaseret praksis‟
eller saglig menneskelighed? ‟ af Olav Storm Jensen bragt i Psyke og Logos, 2008, 29 (152-176).
Varighed, intensitet og struktur: Man havde oprindeligt tænkt ca. et år
som varighed per deltager, men den faktiske varighed er individuelt meget
forskellig. Den oprindelige tanke var også, at alle deltagere fortsatte med de
individuelle samtaler i et år og samtidigt var i gruppeforløbet, hvor kropsøvelser udgjorde en væsentlig del. Af det afsluttende interview fremgår, at
en terapisession typisk har varet en–halvanden time, men derudover har der
selvfølgelig været åbent for henvendelser. De individuelle samtaler ligger
en gang om ugen, og det samme gælder for gruppeforløbet. Senere ændres
dette til hver fjortende dag. Folk ville hellere de individuelle samtaler, hvilket man i projektet gerne havde set anderledes. Det fremgår af dokumentet
„Oversigt over deltagere og resultater af Hash-projektet i Settlementet
2007-2009‟, at af de 85 deltagere (i aldersgruppen 18-45 år, hvor 30 er
kvinder og 55 mænd) er der 14, der har deltaget i under en måned; 37, der
har deltaget mellem en–tolv måneder og 34, der har deltaget i over tolv
måneder. Generelt er projektet kendetegnet ved at have en ret rummelig
struktur.
Dokumentation: Midtvejsinterview med Rikke Posborg og Lone Nielsen.
Det afsluttende interview med Lone Nielsen. Dokument „Oversigt over
deltagere og resultater af Hash-projektet i Settlementet 2007-2009‟.
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Individuel planlægning og koordinering: Projektet „Tilbud om samtale –
og motionsforløb til hashafhængige‟ tager udgangspunkt i den enkelte.
Af notatet dateret 10. december 2009 fremgår følgende: „..metode udmønter sig i henholdsvis individuelle og gruppebaserede træningssessioner,
hvor deltagerne får fornyede erfaringer med at kunne mærke sine følelser,
uden at verden går i stykker (kropslig dimension), – får fornyet opmærksomhed (eksistentiel/tænkningsdimension) på, hvad han eller hun selv gør
– og kan gøre – for at hæmme eller fremme kontakten med sig selv, – at der
er tale om at kunne vælge. De fremskridt, som sker i træningen, er noget
deltageren selv gør eller ikke gør og opnår konkret erfaring med. Herigennem får deltageren adgang til at mærke sine kræfter, hvilket er en vigtig
forudsætning for at kunne komme videre i sit liv‟.
Dokumentation: Beskrivelse af projektforløbet dateret 10. december 2009.
Bilag „Om vores metode‟ dateret 10. december 2009. Dokumentet „Selvevaluering‟ dateret 15. april 2008. Her overvejer to af projektdeltagerne
deres proces. De har gået både i individuelt samtaleforløb og i gruppen fra
september 2007. Endvidere er vedlagt fritekstbesvarelser fra Startskemaet
og Slutskemaet.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Rammerne omkring tilbuddet er Kristeligt Studenter–Settlements rådgivning. Projektet vil
samarbejde med Idrætsforeningen SSB omkring konkrete motions- og
idrætstilbud til målgruppen. Derudover samarbejdes med Københavns
Kommunes Socialforvaltning/Misbrugsområdet med henblik på faglig
sparring. Om selve rådgivningen fremgår, at det er en åben social og psykologisk rådgivning med mange års erfaring i at tilbyde kortere og længerevarende sociale forløb og samtaleforløb. Der er tilknyttet 15 frivillige socialrådgivere, psykologer og psykoterapeuter. Såvel terapeuter som psykologer har flere års erfaring med at have klienter i længere samtaleforløb.
Motionsvejlederen har en relevant idrætsfaglig baggrund. Af midtvejsinterviewet fremgår, at der et samarbejde med praktiserende læger og rådgivningscentrene – det er de to instanser, der har henvist flest. De, der kommer
derudover, har fået kendskab til projektet via fx postkort, som er blevet
sendt ud til uddannelsessteder, jobcentre, praktiserende læger og andre behandlingssteder og rådgivningscentre.
Dokumentation: Midtvejsinterview med Rikke Posborg og Lone Nielsen.
Dokument „Hash – ud af tågen? – projektforløb‟.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Det fremgår af projektbeskrivelsen til Indenrigs- og Socialministeriet, at de operationelle mål/
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succeskriterier er, at man opnår kontakt med i alt 75 brugere fra målgruppen i løbet af projektets tre år, og at 60 % (dvs. 45 brugere af projektet)
gennemfører et forløb og kommer ud af hashmisbruget. For det tredje år er
milepælen således, at der skal være gennemført et forløb med 45 personer,
som også er kommet ud af deres hashafhængighed, og at 30 har opnået, at
det er blevet tydeligere for dem, hvad afhængigheden betyder, og hvilke
valgmuligheder de har, hvis de vil ud af afhængigheden.
I dokumentet „Beskrivelse af projektforløb‟ fremgår, at fra starten af
2007 til december 2009 har man fået henvendelser fra i alt 94 personer. 85
er registreret i projektet „Hash – ud af tågen?‟ 71 er mødt op, 36 er fortsat i
et længere individuelt psykoterapeutisk samtaleforløb, og ni har benyttet
sig af projektets gruppetilbud. Det fremgår, at mange tager deres stof, fordi
de er bange for at være sammen med andre mennesker, bl.a. pga. præstationsangst. Derfor er det svært at få folk til at starte i en gruppe. De fleste har
haft ønske om et individuelt forløb og kun det.
Det fremgår, at der er udfyldt 42 startskemabesvarelser, og 32 slutskemabesvarelser. Det har vist sig at kræve mange ressourcer at gennemføre
indsamling af spørgeskemaer, og det er ikke lykkedes i alle tilfælde. Man
ved (fremgår det af teksten til tallene i excelarkene), at 23 deltagere helt er
stoppet med at ryge hash, og for nogles vedkommende også med andre
former for misbrug som kokain, amfetamin, mad og spil. Ni oplyser, at de
har reduceret deres forbrug, og 53 er uoplyste.
Samarbejdsaftalerne er ikke skriftliggjorte. Som nævnt, fortæller Lone
Nielsen i det afsluttende interview, at der er blevet taget notater efter hver
samtale. Det er en form for dokumentation, hvor de væsentligste informationer fastholdes, men dog ikke i en sådan form, så det er vedlagt som dokumentation til CRF.
I dokumentationen, der uddyber excelarket med sammentællinger,
fremgår, at af de 26, der til at begynde med i startskemaet gav udtryk for, at
de gerne ville stoppe helt med hashmisbruget, er der 23, der tilkendegiver,
at de er stoppet helt. Der er 13, der angiver ved start, at de gerne vil reducere deres hashforbrug, og 9, der efter at have deltaget i projektet, rent faktisk
har reduceret deres hashforbrug. Der er 39, der har angivet, at de forventer
at få det bedre med sig selv ved at deltage i projektet, og ved afslutning 27,
der konstaterer, at de har fået det bedre med sig selv. Der er 17, der ved
start af projektet forventer, at de efter projektdeltagelse kan være sammen
med venner uden inddragelse af hash, og 10, der rent faktisk kan det efterfølgende. Endelig skal nævnes, at otte forventer at have fået arbejde. Ved
projektets afslutning har tre fået arbejde. Fire forventer at komme i gang
med uddannelse, hvilket tre er kommet i gang med ved projektets start.

328

Endelig er der vedlagt dokumentet „Fritekstbesvarelser i Startskemaet‟. Her
er tre spørgsmål valgt ud („Hvor ofte ryger du hash?‟ „Eksempler på typiske situationer, du ryger hash i?‟ og „Hvad vil du gerne opnå ved at deltage
i projektet?‟ Der er gengivet svar fra i alt 80 personer. Til fritekstbesvarelser i Slutskemaet er der også valgt tre spørgsmål ud: „Har du fået det bedre
med dig selv ved at deltage i projektet?‟, „Har din rygning ændret sig?‟ „Og
oplever du andre ændringer som følge af din deltagelse i projektet?‟ Her er
der gengivet svar fra i alt 28 personer.
Dokumentation: Bilag „tekst til tallene i excelark‟. Der er 42 Startskemabesvarelser (11 af besvarelserne er udfyldt af terapeuten). Der er 32 Slutskemabesvarelser (otte af besvarelserne er udfyldt af terapeuten). Der er
vedlagt dokumentet „Hash – ud af tågen?‟, som er en gengivelse af projektforløbet samt dokumentet „Oversigt over deltagere og resultater af Hashprojektet i Settlementet 2007-2009‟.
Der er vedlagt deltagerliste til projektet „Hash – ud af tågen‟, hvor henvendelsesdato og navn fremgår. Dokumentet „Selvevaluering‟ dateret 15.
april 2008, hvor to af deltagerne gengiver deres proces i projektet. Der er
vedlagt en beskrivelse af den bioeksistentielle Psykoterapi – introduktion til
grundbegreberne af Olav Storm Jensen fra Sensetik Instituttets hjemmeside. Artiklen „Evidens og relevans. Videnskabelighed i psykoterapi: „Evidensbaseret praksis‟ eller saglig menneskelighed?‟ af Olav Storm Jensen,
bragt i Psyke og Logos, 2008, 29 (152-176).
Gennemsigtighed: Der er en god gennemsigtighed i projektet både kvalitativt og kvantitativt. Det ville dog have styrket gennemsigtigheden, hvis
Start- og Slutskemaerne var blevet udfyldt for langt flere af de deltagende.
SAMLET VURDERING: Projektet har opnået gode resultater. Projektet
viser en god sammenhæng mellem teori og praksis og udmærker sig ved at
eksplicitere sine egne teoretiske og metodiske forudsætninger. Ydermere
har man dokumenteret forløbet og ligeledes registreret kvantitativt og kvalitativt.
I forbindelse med det afsluttende interview med CRF påpeges, at dokumentationsdelen har voldt visse vanskeligheder. Fleksibiliteten i projektet
er bl.a. en af årsagerne til, at det har været vanskeligt. Det har også været
vanskeligt at afsætte de nødvendige ressourcer til formålet.
Det fremgår af projektbeskrivelsen til Indenrigs- og Socialministeriet, at
de operationelle mål/succeskriterier er, at man opnår kontakt med i alt 75
brugere fra målgruppen i løbet af projektets tre år, og at 60 % (dvs. 45 brugere af projektet) gennemfører et forløb og kommer ud af hashmisbruget.
Her figurerer forskellige milepæle for første, andet og tredje år. For det
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tredje år skal der gerne være gennemført et forløb med 45 personer, som
også er kommet ud af deres hashafhængighed, og at 30 har opnået, at det er
blevet tydeligere for dem, hvad afhængigheden betyder, og hvilke valgmuligheder de har, hvis de vil ud af afhængigheden.
Projektet har opnået de operationelle mål/succeskriterier, da man har
registreret 85 brugere, og 71 er mødt op. Hvad angår målet om, at ca. 45
brugere skulle gennemføre projektet og opnå at komme ud af hashmisbruget, dokumenteres, at man har kendskab til, at 23 deltagere er stoppet helt
med at ryge hash, og for nogles vedkommende også med andre former for
misbrug som kokain, amfetamin, mad og spil. Ni oplyser, at de har reduceret deres forbrug. For 53 er ikke oplyst tal, hvilket er et stort antal set i forhold til, at projektet har registreret 85 deltagere.
Det fremgår af det afsluttende interview, at motionstilbuddet ikke rigtig
slog an, fordi mange havde arbejde (som oftest i aktiveringstilbud og ikke
et rigtigt arbejde). Mange er på overførselsindkomst og uden uddannelse.
Med hensyn til det overordnede mål om at brugeren fastholder/genindtræder i arbejde eller i uddannelsesaktivitet, er der dokumentation for, at fire af
deltagerne er kommet i arbejde, og tre er kommet i gang med en uddannelse. I løbet af projektperioden viste det sig ikke at være det, som brugerne
var optaget af. Samlet set kan konkluderes, at projektet har haft for høje
ambitioner både i forhold til målet om stoffrihed og målet om tilknytning
til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet.
Erfaringerne fra projektet vil blive implementeret i rådgivningens fremtidige klientarbejde. Man påtænker at videreformidle projektets erfaringer
fx i tidsskriftet „Stof‟.
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E3. Evaluering af projekt ‘Tilbud til hash- og kokainmisbrugere’, Københavns Kommune
FORMÅL:
 Afprøvning/udvikling i en dansk sammenhæng af relevante behandlingsmetoder med tilhørende behandlingsmanualer for hash- og kokainmisbrugere.
 Formidling af erfaringerne til behandlingssystemet i København og
andre kommuner.
 Fastlæggelse af relevante resultatmål (kvalitetsstandarder) i forhold
til målgruppen.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt 1. juni 2006 og afsluttet ultimo 2009. Februar 2010 var dokumentationen endeligt udarbejdet.
Projektet er blevet støttet med i alt 9.119.500 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: velbeskrevet projekt, der
bygger på generaliseret
viden, og som er rigtigt
godt dokumenteret på
alle områder.

PROJEKTFORLØB: Projektet blev indledt med at etablere en mindre
enhed med en leder, behandlere og en evaluerings- og dokumentationsmedarbejder. Denne enhed blev tilknyttet flere eksisterende behandlingsinstitutioner i Københavns Kommune. Til etableringsfasen hører også nedsættelse af styregruppe fra august 2007 samt konceptudvikling, som indbefatter afklaring af metodevalg, litteraturstudier og indkaldelse af eksperter.
I begyndelsen af projektet blev der udarbejdet visitationsretningslinjer i
samarbejde med modtageenhederne.
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I den såkaldte udviklingsfase blev gruppebehandlingen iværksat. Fra
august 2007 og videre frem blev der etableret to aftengrupper og to dagsgrupper. I begyndelsen af projektet var det dog vanskeligt at rekruttere deltagere til projektet, men efterhånden som projektet blev mere og mere
kendt, og man også i modtageenhederne blev mere indstillet på at visitere
til gruppebehandlingen, begyndte grupperne at blive konstituerede (Pedersen 2010: 108). Primo 2008 blev første udgave af arbejdskataloget påbegyndt. I forbindelse med branding/profilering af projektet lavede man besøgsrunder til modtageenhederne, dialogmøder og workshop. Senere bredtes denne PR-informationskampagne ud til tv, aviser og praktiserende læger mv. Man etablerede også netværk til andre kommuner med henblik på
erfaringsudveksling med misbrugscentrene.
I projektets implementeringsfase har man kørt sidemandsoplæring med
udvalgte medarbejdere på modtageenhederne samt kognitiv metodeundervisning for samtlige medarbejdere på modtageenhederne. Det fremgår
af vedlagte dokumentation, at udarbejdelsen af arbejdskataloget har været
en udviklingsproces, hvor man løbende har tilpasset kataloget med støtte
fra medarbejdere i Københavns Kommune (Arbejdskatalog 2010: 9). I afslutningsfasen er tredje og endelige udgave af arbejdskataloget blevet udarbejdet (februar 2010).
Eftersom arbejdskataloget og rapporten er meget væsentlige vidnesbyrd
for projektets forløb, vil begge dokumenters indhold kort blive redegjort for
i nedenstående:
Hensigten med arbejdskataloget er, at det bliver et brugbart redskab og
en støtte for dem, der skal holde gruppeforløb. Der er for eksempel konkrete øvelser, som gruppelederen kan tage i anvendelse (Arbejdskataloget
2010: 12). Der er også tilknyttet et oplæringsforløb, hvor man har sidemandsoplæring, som afslutningsvist vil udmønte sig i et dokument med
beskrivelse af forløbet, udvikling og udviklingspunkter samt med anbefalinger fremover, fx opkvalificering via efteruddannelse. Dette skriftlige dokument kan ses som en form for „mesterlære-erklæring‟/‟svendebrev‟ (Ibid:
16). Arbejdskataloget (pp. 3-201) indeholder:
1) Kapitler om gruppetilbud og gruppelederrollen
2) Kapitel om refleksion
3) Kapitel med introduktion til den kognitive teori- og behandlingsforståelse
4) Kapitel til den løsningsfokuserede tilgang
5) Kapitler med temaer, spørgsmålstyper og praktiske opgaver, der er
relevante at arbejde med i forhold til målgruppen
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6) Temaopdelt oversigt, hvor gruppelederen kan finde inspiration til
forskellige opgaver, der matcher forskellige temaer
7) Litteraturliste
8) Logbog/erfaringslog
9) Appendiks med handouts.
Den afsluttende „Rapport om gruppebehandling af hash- og kokainmisbrug
– Målgruppe, metode og resultater‟ udarbejdet af Dorrit Pedersen lå færdig
februar 2010.
Denne rapport (pp. 2-147) indeholder følgende hovedkapitler:
1) Indledning
2) Sammenfatning og anbefalinger
3) Kapitel 1: projektets baggrund, formål og succeskriterier
4) Kapitel 2: Projektets målgruppe (r)
5) Kapitel 3: De nye brugergrupper – kontakt, motivation, set og setting
6) Kapitel 4: Behandlingskonceptet
7) Kapitel 5: Brugernes udbytte af behandlingen
8) Kapitel 6: Resultater af behandlingen
9) Kapitel 7: Implementering
10) Bilag (bl.a. med dokumentation og metode, projektkalender, plan
for implementering og formidling).
Rapportens fokus er at beskrive projektets målgruppe: hash- og kokainmisbrugere. Brugernes udbytte af behandlingen er beskrevet på basis af deltagerinterviews og observation af gruppesessioner (Pedersen 2010: 5).
Et andet fokusområde er at dokumentere, hvorvidt projektets resultatmål
er blevet opfyldt, herunder om brugernes deltagelse i behandlingen, og
hvorvidt det er lykkedes at reducere brugernes stofbelastninger og andre
belastninger i løbet af behandlingen.
Det fremgår, at „rapporten henvender sig til misbrugsbehandlere og andre professionelle grupper, der arbejder med planlægning, styring eller dokumentation af indsatser overfor stofmisbrug. Med sit fokus på de nye brugergrupper er håbet, at rapporten kan inspirere til at udvikle behandlingstilbud, der er attraktive for disse brugergrupper‟ (Pedersen 2010: 6).
Endelig skal nævnes, at i april måned 2010 præsenterede man projektet
på Servicestyrelsens konference om den sociale misbrugsbehandling. I maj
måned 2010 blev projektet formidlet på Europarådets Pompidougruppes
konference om centralstimulerende stoffer.
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VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: I starten af det nye årtusinde ses en ny „misbrugsbølge‟ blandt unge og yngre voksne, hvor de foretrukne stoffer er hash, amfetamin, ecstasy og kokain. Ofte ligger der et langvarigt misbrug forud for
henvendelsen, så det at søge behandling er ikke det, som ligger lige for
(Pedersen 2010: 13).
Projektets formål er at metodeudvikle, dokumentere og sikre implementeringen af gruppebehandling for hash- og kokainmisbrugere i Københavns
Kommunes modtageenheder (Solholt 2008/2009: 30-32). Tilgangen i projektet er en kombination af flere forskellige teorier/metoder. Den kognitive
metode er imidlertid den, der er mest evidens for, mens projektet har kørt,
og har også udgjort en hovedbestanddel. En af ambitionerne med projektet
har tillige været at nå frem til, hvorvidt man får bedre resultater via en
gruppebaseret tilgang. I den forstand har projektet været et pionerprojekt i
en dansk sammenhæng. Det overordnede spørgsmål er, om man kan lave
en kognitiv model for stofafhængighed baseret på den løsningsfokuserede
model i grupper?
I grupperne fokuseres der på at anvende de kognitive teknikker til følgende: 1) At understøtte deltagernes mulighed for at ændre på selve adfærden knyttet til misbruget, og 2) At bidrage til at modificere de tankemønstre, der er med til at opretholde misbruget (Arbejdskataloget 2010: 12).
Den løsningsfokuserede tilgang er valgt med henblik på det mere individuelle perspektiv til at arbejde med mere overordnede og handlingskrævende
mål i den enkelte deltagers liv. Her vil man prøve at se ud over misbrugsmønstre og opretholdelsen af disse, og der er således fokus på opnåelsen af
konkrete mål, der ligger ud over stoffrihed/reduktion (Ibid: 12).
Ken Heaps tanker om gruppemetode har været en væsentlig inspirationskilde for projektet. Di Clemente og Prochaskas arbejde med at udvikle
en model for individuel forandring af problematisk adfærd (forandringsteorien) har også haft stor betydning (Pedersen 2010: 53).
Dokumentation: Interview med projektleder og behandler Christian Solholt, den 5. oktober 2007 samt interview med evaluator og dokumentationsansvarlig for projektet Dorrit Pedersen 24. oktober 2007. Det afsluttende interview med Christian Solholt, Dorrit Pedersen og socialoverlæge i
Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Peter Ege, den 6. maj 2010.
„Rapport om gruppebehandling af hash- og kokainmisbrug – Målgrupper,
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metode og resultater‟ udarbejdet af Dorrit Pedersen, Socialforvaltningen
2010, Københavns Kommune. „Arbejdskatalog til anvendelse ved gruppebehandling af hash- og/eller kokainmisbrug‟, 3. reviderede udgave, feb.
2010. Artikel i STOF af Christian Solholt „Paradokset med metoder i mødet med brugeren‟ Nr. 12, Vinter 2008/2009 (pp. 30-32). Artikel i STOF af
Sidsel Thorsen „Hvad er det gruppebehandling kan?‟, nr. 13, Sommer 2009
(pp. 73-76).
Etik og værdier: Det fremgår af arbejdskataloget, at det er vigtigt at gøre
sig etiske overvejelser, når man arbejder som gruppeleder. Der opridses
følgende (s. 31 i uddrag):
1) Gruppelederen stiller spørgsmål, men deltageren vælger selv, om han
vil svare på dem.
2) Det er vigtigt ikke at presse deltagerne til noget, som de ikke er parate til.
3) Gruppelederen arbejder med at udfordre antagelser og tanker, deltageren oplever som negative/dysfunktionelle.
4) Gruppelederen vælger ikke, hvad der er negativt, det gør deltageren.
5) Gruppelederen tilstræber at møde deltagerne på en ligeværdig og ikke fordømmende måde.
6) Gruppelederen arbejder naturligvis kun med mål, der ligger inden for
lovens rammer, og som ikke er destruktive.
Løbende i projektet har man gjort meget ud af at spørge ind til brugernes
udbytte af gruppebehandlingen og deres vurdering af, hvad de særligt profiterer af, motiver til at deltage og ønsker til indholdet, og motiver til at ophøre. I det afsluttende interview til CRF fortæller Christian Solholt, at der
altid er en runde, hvor deltagerne kan komme med feedback. Endvidere
påpeges, at værdierne bag projektet har været ligeværd. Med andre ord, det
er personen bag afhængigheden; afhængighed betragtes ikke som en sygdom. Et væsentligt udgangspunkt for projektet er også, at man som behandler ved, at personen i sit misbrug har mistet kontrollen, og det derfor i løbet
af projektdeltagelsen handler om, at professionelle er med til at forstærke
de ressourcer, som man ved allerede ligger hos en person.
Sammenfattende er konceptets grundlæggende tilgang i behandlingen en
„ikke fordømmende attitude‟, at møde deltagerne med respekt og anerkende
deltagerne som personer. Dette er af projektteamet blevet vurderet som en
forudsætning for at opnå en behandlingsalliance med deltagerne (Pedersen
2010: 45).
Dokumentation: Det afsluttende interview med Christian Solholt, Dorrit
Pedersen og Peter Ege, den 6. maj 2010. „Arbejdskatalog til anvendelse
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ved gruppebehandling af hash- og/eller kokainmisbrug‟, 2010. Der er i arbejdskataloget vedlagt: „Eksempel på regler og rettigheder, en gruppe har
været med til at vedtage‟ fx Kommunikationsregler vedr. gruppefeedback
(s. 189). „Rapport om gruppebehandling af hash- og kokainmisbrug‟ af
Dorrit Pedersen, Socialforvaltningen 2010, Københavns Kommune.
Målgruppe: Projektet har to målgrupper. Den ene er klientmålgruppen, der
består af personer, som ønsker stoffrihed eller har et ønske om at reducere
deres misbrug, og hvor hash- og/eller kokain (eller andre „feststoffer‟) er
deres primære stof. Den anden målgruppe er den professionelle målgruppe,
der består af socialt faglige ansatte i Modtageenhederne i Københavns
Kommune. Vedr. denne målgruppe har arbejdet handlet om gennem undervisning og sidemandsoplæring at sætte dem i stand til at overtage grupperne og gruppelederfunktionen (Arbejdskataloget 2010: 9,10).
Til en forsamtale introduceres deltageren i klientmålgruppen for, hvad
det vil sige at deltage i en gruppe. Forsamtalen skal ses som en mulighed
for at afstemme de gensidige forventninger. Her gøres klart, at for at deltage er det en præmis, at vedkommende ønsker forandring (Ibid: 23). Det er
modtageenheden, som tager stilling til ansøgninger, og den laver også en
ASI-vurdering, men projektet har dog mulighed for at sige nej til en bruger,
hvis det vurderes, at der er foretaget en fejlvisitering, ifølge Christian Solholt. Af dokumentationen fremgår, at 189 brugere har deltaget i projektet
(Pedersen 2010: 6). Der har været både aften- og dagsgrupper, hvor dagsgrupperne har været målrettet en mere belastet gruppe borgere. Det fremgår
endvidere, at projektet især har rekrutteret mænd, som udgør 80 % af deltagerne. Aldersmæssigt fordeler det sig således, at halvdelen er mellem 25 og
35 år, ca. 6 % er under 25 år og ca. 30 % er over 35 år (Ibid: 19). Disse tal
er lavet på baggrund af de mødelister, som er blevet lavet fra gang til gang.
Dokumentation: Interview med Christian Solholt, den 5. oktober 2007.
Det afsluttende interview med Christian Solholt, Dorrit Pedersen og Peter
Ege, den 6. maj 2010.
„Arbejdskatalog til anvendelse ved gruppebehandling af hash- og/eller
kokainmisbrug‟ (2010). „Rapport om gruppebehandling af hash- og kokainmisbrug‟ af Dorrit Pedersen (2010). Se fx her s. 105 „Fælles visitationskriterier til trin-1 behandling og projektets målgruppe‟.
Metode: Det var en forudsætning for projektets arbejdsmetoder og behandlingsformer, at de skulle være evidensbaserede. Siden grupperne er påbegyndt, er der taget udgangspunkt i den kognitive metode (og dennes afhængighedsmodel) samt motivational interviewing. I arbejdskatalogets kapitel 6 præsenteres en indføring i den kognitive tilgang. Her står følgende:
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„En stor del af det kognitive behandlingsarbejde går ud på, at man reflekterer over og analyserer ens måde at tænke og handle på. Man arbejder med
at genkende typiske adfærds- og tankemønstre og at forholde sig kritisk til
disse. Man arbejder endvidere med at kunne distancere sig i forhold til sine
tanker, inden man handler automatisk på dem samt at finde alternative måder at tænke på, som i situationen kan være en støtte for klienten‟ (Arbejdskataloget 2010: 73). Kapitlet afsluttes med en litteraturliste, som kapitlet bygger på (Ibid: 75). Kapitel 7 i arbejdskataloget handler om den løsningsfokuserede tilgang, som beskrives som en mere praksisorienteret tilgang, hvor der i højere grad er tale om samtaleteknik end en egentlig selvstændig teori (Arbejdskataloget: 77). Kapitlet sluttes også her af med referencer, som har inspireret til kapitlet om den løsningsfokuserede tilgang
(Ibid: 82). Den løsningsfokuserede metode anses for at være god i forhold
til at støtte deltagerne i at se på nye løsninger og muligheder frem for at
fokusere på det, som ikke fungerer, og på problemer (Solholt 2008/2009:
31). I løbet af projektet har man i stigende grad benyttet løsningsfokuserede
samtaleteknikker i gruppebehandlingen (Arbejdskatalog 2010: 11). Frem
for i sig selv at være målet, bliver reduktion/stoffrihed et middel til at opnå
andre attraktive mål (Ibid: 12).
I selve grupperne er det hensigten, at grupperne har fokus på tanker og
konkret adfærd, der understøtter en forandring af den enkeltes misbrug ved
hjælp af gensidig erfaringsudveksling og fælles erfaringsdannelse deltagerne imellem. Det at kunne genkende problematikkerne samt spejlingen i selve gruppen er med til at bevirke, at man ikke længere føler sig som en afviger. Gruppens erfaringer bliver dermed en hovedressource i gruppebehandlingen. Det „sociale bliver en form for behandler – frem for lederne, der
snarere optræder som facilitatorer‟ (Thorsen 2009: 75). I kapitel 9 refereres
til ændringscirklen, hvor adfærdsændring beskrives som en proces med flere stadier (Arbejdskataloget 2010: 89).
I C. Solholts bidrag til STOF (2008/2009: 32) reflekteres der over paradokset, at på den ene side er metoder meget værdifulde og vigtige at støtte
sig op ad – men på den anden side kan de også stå i vejen for et almindeligt, menneskeligt møde og for nærvær, – hvis de altså opfattes for rigidt.
„Mulighedstænkning‟ er her et godt begreb, som dækker den løsningsfokuserede tilgang meget fint, og som nævnes i det afsluttende interview givet
til CRF. I gruppen vil man positivt kunne spejle sig i, at en deltager flytter
sig. Men dette vil være med til at spejle ressourcer og/eller en personlig
udvikling, som alle deltagere kan lade sig inspirere og samtidigt lade sig
motivere af (Thorsen 2009).
Selve gruppeformen skal gerne være med til at stabilisere gruppedeltagernes selvbillede. Det skal forstås sådan, at gruppelederne altid tilstræber
337

at relatere til noget objektivt eller noget uden for gruppedeltagerne. Ad den
vej undgår man at sygeliggøre deltagerne – de normaliseres så at sige. Idet
man kigger efter løsninger frem for problemer, vil projektdeltagerne i højere grad kunne bevæge sig frem mod større selvværd, selvtillid og selvbevidsthed, fortæller Dorrit Pedersen i det afsluttende interview. I interviewet
gives også udtryk for refleksioner i relation til den indledningsvise modstand mod gruppebehandling blandt ledere på modtageenhederne. Blandt
behandlerne kan det nemlig være en udfordring at befinde sig i en gruppe –
det er på sin vis et offentligt rum, hvor man som gruppeleder „er på‟ på en
anden måde end de mere intime og private individuelle samtaler.
I udgangspunktet foregår behandlingen i grupper, men man kan også
modtage individuelle samtaler og/eller man kan blive sendt videre. Man vil
højst have 10 personer i en gruppe, da det har vist sig at give den bedste
dynamik. Det nævnes også i det afsluttende interview, at en meget afgørende faktor for at kunne opnå et godt resultat var, at der blandt deltagerne opstod en alliance til gruppelederne. Afslutningsvist skal også nævnes, at man
har forsøgt at gøre metoden og formålet med metode meget gennemsigtig
for deltagerne, fordi det ad den vej anses for at blive nemmere for deltagerne at forholde sig til det at deltage i en gruppe. Som der står: „Ved hele tiden at dele situationer op i tanker, følelser, krop og handling, hjælper man
deltagerne med at overskueliggøre deres situation og danne sig et overblik,
der kan medføre adfærdsændringer‟ (Arbejdskatalog: 107).
Dokumentation: Artikel af Christian Solholt „Paradokset med metoder i
mødet med brugeren‟ i STOF, nr. 12, Vinter 2008/2009 (s. 30- 32). Det afsluttende interview med Christian Solholt, Dorrit Pedersen og Peter Ege,
den 6. maj 2010. „Arbejdskatalog til anvendelse ved gruppebehandling af
hash- og/eller kokainmisbrug‟. „Rapport om gruppebehandling af hash- og
kokainmisbrug‟ af Dorrit Pedersen, 2010. Artikel af Sidsel Thorsen „„Hvad
er det gruppebehandling kan? bragt i STOF, nr. 13, Sommer 2009.
Varighed, intensitet og struktur: Deltagerne har været i forløbet i fire
måneder. Denne varighed har vist sig, for langt størsteparten af deltagerne,
at være en passende længde (Arbejdskataloget 2010: 10). Der har i projektperioden været tre gruppebehandlingstilbud, som hver især har haft en målgruppe med hver deres karakteristika (Pedersen 2010: 18).
Dokumentation: „Arbejdskatalog til anvendelse ved gruppebehandling af
hash- og/eller kokainmisbrug‟, 2010. „Rapport om gruppebehandling af
hash- og kokainmisbrug‟ af Dorrit Pedersen, 2010.
Individuel planlægning og koordinering: Projektets målbare ambition er,
at deltagerne opnår en reduktion i eller et ophør af deres misbrug. I den
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sammenhæng nævnes, at det er relevant, at deltagerne selv har en oplevelse
af, at de har fået et udbytte af forløbet. Projektet har erfaret, at det oplevede
udbytte af et forløb hænger sammen med, at der er sket en positiv forandring af ens livssituation – og en vurdering af en sådan vil være individuel
(Arbejdskataloget 2010: 10). Deltageren får et diplom for sin deltagelse.
Her kan der bl.a. fremgå, hvad der er blevet gennemgået i løbet af kurset,
gruppelederens skriftlige feedback om, hvad deltageren har opnået i forløbet, en beskrivelse af deltagerens ressourcer o.l. Diplomet kan også bare
være et diplom for, at man har deltaget uden yderligere bemærkninger
(Ibid: 24). Det fremgår endvidere af arbejdskataloget, at gruppelederen arbejder ud fra et accepterende og anerkendende perspektiv, der er med til at
understrege respekten for og accepten af de enkelte deltageres forskelligheder (CRF´s kursivering) (Ibid: 29).
Af Pedersens rapport fremgår, at de personlige interviews med projektets deltagere har givet en øget indsigt i, hvem de nye brugere er, hvordan
og med hvilken motivation de fik kontakt til projektet, deres holdninger til
stofferne, hvordan de bruger stofferne (set), og i hvilken sammenhæng de
bruger dem (setting) (2010: 29) Det fremgår af samme, at især udskiftning
af gruppeledere blev modtaget meget negativt og fungerede kontraproduktivt. Det blev oplevet som et personlig svigt og et tillidsbrud og kunne
bringe behandlingsalliancen alvorligt i fare (Ibid: 52).
Dokumentation: „Arbejdskatalog til anvendelse ved gruppebehandling af
hash- og/eller kokainmisbrug‟, 2010. „Rapport om gruppebehandling af
hash- og kokainmisbrug‟ af Dorrit Pedersen, 2010.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektet har haft
mange samarbejdspartnere, som har budt ind med viden og erfaringer i forhold til projektet. Fra 2007 blev der nedsat en følgegruppe bestående af Peter Ege, sagkyndige fra socialforvaltningen, chefer for enheder i modtageenhederne, som projektet skulle samarbejde med, dokumentationsmedarbejdere samt projektlederen af projektet. I projektperioden har man samarbejdet med Bispebjerg Hospital og Skt. Hans Hospital. Der har været etableret en erfa-gruppe, som har været sammensat af behandlingschefer, psykologer m.fl., og som har mødtes hver fjerde måned. Man har endvidere
indgået i en erfaringsudveksling med andre kommuner. Der har således været afholdt flere erfaringsudvekslingsmøder, som projektet selv har initieret,
eller som har været på forespørgsel fra andre kommuner i såvel Danmark
som Norge. Der har været et særligt tæt samarbejde med KABS i Glostrup
Kommune.
I det afsluttende interview fortælles, at de tilknyttede medarbejdere i
løbet af projektperioden har deltaget i mange kurser, hvilket, ifølge Christi339

an Solholt, vidner om, at det teoretiske arbejde er blevet prioriteret højt i
projektet. I den sammenhæng skal også nævnes, at - som det fremgår af
kapitel 4 i arbejdskataloget – refleksion har været et højt prioriteret område
set ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv, hvor formålet overordnet set
er at sikre kvaliteten af ens arbejde. Gruppelederne opfordres også til at reflektere over de enkelte gruppesessioner, forberedelse, deres egen rolle og
refleksion over den anvendte metode.
Projektteamet har haft som opgave at planlægge og iværksætte kompetenceudvikling over for medarbejderne på modtageenhederne med det formål,
at medarbejderne fremover selvstændigt skulle kunne varetage gruppebehandlingen (Pedersen 2010: 102). Projektteamet har afholdt workshops for
alle områdechefer og medarbejdere på modtageenhederne, hvor projekttemaet introducerede arbejdskatalogets metoder og præsenterede sig selv og
deres tilgang for medarbejderne (Ibid: 103).
Der har jævnligt været følgegruppemøder. Følgegruppen skiftede dog
navn til „styregruppen‟, for at markere, at områdecheferne skulle overtage
ansvaret for gruppebehandlingen ved projektets afslutning (Ibid: 104). I
projektets afsluttende fase har der været afholdt fokusgruppeinterviews
med tre grupper af ansatte på modtageenhederne: visitatorer, sidemandsoplærte medarbejdere og områdechefer (Ibid: 109 ff).
Hash- og kokainprojektets projektteam har igennem projektperioden
løbende formidlet projektets erfaringer ved at skrive artikler til relevante
tidsskrifter og været i dialog med andre misbrugsfaglige miljøer og behandlingstilbud.
Dokumentation: E-mail fra Dorrit Pedersen dateret 19. september 2007
fremsendt til Center for Rusmiddelforskning. „Rapport om gruppebehandling af hash- og kokainmisbrug‟ af Dorrit Pedersen, 2010. Det afsluttende
interview med Christian Solholt, Dorrit Pedersen og Peter Ege, den 6. maj
2010. „Arbejdskatalog til anvendelse ved gruppebehandling af hash- og/
eller kokainmisbrug‟, 2010.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektbeskrivelsen fremgår, at de operationelle mål/succeskriterier er:
1) Der skal udvikles/afprøves og beskrives relevante behandlingsmetoder med tilhørende manualer. De beskrevne behandlingsmetoder skal
have en dokumenteret effekt vurderet på baggrund af erfaringer med
projektet.
2) Projektet skal i sit andet og tredje leveår have en dokumenteret behandlingseffekt i forhold til den primære målgruppe.
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Under effektvurdering/evaluering fremgår følgende i projektbeskrivelsen:
1) Der skal foreligge relevante beskrivelser af behandlingsmetoder med
dokumenteret effekt og med tilhørende manualer.
2) Projektet skal i sit andet og tredje leveår kunne dokumentere indsatsen i forhold til den primære gruppe. Relevante mål er her a) retention i behandlingen (over 50 % fastholdes i mere end tre måneder), b)
forbedring af den psykosociale situation (over 50 % af brugerne skal
opnå en bedring af den psykiske og sociale situation på over 40 % i
forhold til udgangsniveauet vurderet ved ASI og SF-36).
3) Reduktion af misbrug og kriminalitet (over 50 % af brugerne skal
opnå en reduktion i antallet af misbrugs- og kriminalitetsdage på
over 40 % vurderet ved ASI).
I Pedersen (2010) fremgår, at følgende succeskriterier blev konkretiseret
for, hvorvidt implementeringen var lykkedes:
1) at modtageområdecheferne er tilfredse med projektets indsats og udbytte heraf, og at de oplevede det, som om projektet havde tilført behandlingsarbejdet kvalitet, og at der er tale om en ressource.
2) at medarbejderne oplever, at de er blevet mere kompetente til at varetage behandlingen af hash- og kokainmisbrugerne.
3) at der ved projektets afslutning er blevet implementeret en ny praksis
på modtageenhederne, der modsvarer de dokumenterede behandlingsmetoder.
Opfølgning på målene er sket ved, at deltagerne er blevet bedt om at besvare et ASI-skema ved henvisning til projektet og fire måneder efter start i
projektet. Deltagernes besvarelser fra første interview er sammenholdt med
besvarelserne ved opfølgningsinterviewet (Pedersen 2010: 77).
Dokumentationsgruppen har afholdt månedlige møder med projektteamet og kvartalsvise møder med projektets styregruppe. Tilsvarende har der
været afholdt dialogmøder med modtageenhedernes chefer og medarbejdere, hvor de hidtidige resultater har været fremlagt og drøftet med henblik på
at sikre den fremadrettede videreførelse af projektet efter projektperiodens
ophør.
Det fremgår af bilag 2 (Pedersen 2010), at der er blevet anvendt såvel
kvantitative som kvalitative metoder. Begge metoder har bidraget til dialog
om og involvering i projektet undervejs til en bredere kreds af deltagere,
medarbejdere, projektteam og styregruppe (Ibid: 127). Det fremgår, at
86 % af deltagerne blandt klientgruppen har en ASI-profil (at det ikke er
alle, hænger sammen med, at denne procedure ikke blev fulgt systematisk i
begyndelsen af projektet). Der er gennemført 24 personlige interviews med
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i alt 21 deltagere, hvoraf tre deltagere er interviewet to gange (Ibid:
129,130). Der er udført observationsstudier i oktober og november 2008 af
syv gruppesessioner i en af hash- og kokainprojektets grupper. Fokusgruppeinterviews er indgået til at belyse implementeringsprocessen. Disse fokusgruppeinterviews er lavet i 2007, 2008 og 2009.
Referat fra dokumentationsgruppens månedlige møder med projektteamet, møder med ekstern konsulent på metodevalget, de kvartalsvise følge/styregruppemøder, to afholdte dialogmøder i hhv. 2008 og 2009 er der alle
blevet skrevet referat af. Dette materiale er indgået som et grundlag for
rapporten af Dorrit Pedersen. I rapporten findes i øvrigt et bilag, som giver
et overblik over datagrundlaget: redskaber og metoder, der er anvendt som
led i dokumentationen af projektets proces og resultater (Pedersen 2010:
140-142). Der er også vedlagt en projektkalender med angivelse af milepæle/aktiviteter/aktører i perioden fra 2006 til april/maj 2010. Bilag 4 er en
plan for implementering af hash- og kokainprojektet. Endelig fremgår af
bilag 5 i rapporten „Formidling‟, at projektet har været omtalt i bl.a. MetroExpress, Urban, Politiken, BT, Nyhedsavisen, Jyllandsposten, Kristeligt
Dagblad, Norske Dagblad, DR1, TV2, DK 4 og radioavisen på P3. Der er
skrevet artikler i SOF-bladet og STOF og publiceret foldere om gruppebehandlingen til praktiserende læger, apotekere, biblioteker og undervisningsinstitutioner. I projektets levetid er der blevet produceret 15.000 brochurer
og 1000 plakater (Pedersen 2010: 147).
Dokumentation: „Arbejdskatalog til anvendelse ved gruppebehandling af
hash- og/eller kokainmisbrug‟ 2010. „Rapport om gruppebehandling af
hash- og kokainmisbrug – målgruppe, metode og resultater‟, 2010, udarbejdet af Dorrit Pedersen.
Gennemsigtighed: Der er tale om et projekt, som udmærker sig ved sin
omfattende og dybdegående dokumentation og refleksion. Der er en bemærkelsesværdig god transparens i dette projekt teoretisk, metodisk og i
relation til succeskriterier og målopfyldelse. Projektets proces og resultater
fremlægges på overbevisende og velstruktureret vis.
SAMLET VURDERING: Dette projekt har tilbudt behandling til en
gruppe, der hidtil kun har søgt behandlingssystemet i et begrænset omfang,
og det uagtet at deres tilværelse har været under et stort pres forårsaget af
misbruget.
Med projektets tilgang fremgår det, at man har opnået en god retention i
behandling (53 % har været i projektet mere end tre måneder), og netop
retentionen og graden af aktiv deltagelse har vist en god sammenhæng med
opnåelse af stoffrihed og reduktion af stofbrug i løbet af fire måneder.
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Endvidere fremgår følgende:
I forhold til projektets resultatmål, så opfyldes målet for aftengruppens
deltagere, når det gælder stofbelastning og social belastning, hvor hhv.
59 % og 57 % har reduceret deres belastning med mere end 40 %, mens det
ikke opfyldes, når det gælder den psykiske belastning, hvor kun 38 % har
reduceret med mindst 40 %. For daggruppernes deltagere, så opfyldes målene ikke, da hhv. 44 %, 40 % og 31 % har reduceret, hvad angår stof, psykisk og social belastning. Der er dog langt flere, der har reduceret deres belastning end bevaret status quo (hvoraf størstedelen ingen belastning havde)
eller øget belastningen. Resultaterne synes at vise, at daggruppens deltagere
også har profiteret af projektets tilbud, uanset at denne gruppe borgere ikke
er den egentlige målgruppe for behandlingskonceptet (Pedersen 2010:
11,12).
Behandlingsresultatet kan sammenfattes sådan, at 53 % af deltagerne
har afsluttet med et positivt behandlingsresultat, og at 47 % har ikke afsluttet med et positivt behandlingsresultat.
„Er dette et godt resultat?´, spørger man selv i rapporten. Det fremgår
dernæst, at resultaterne ligger på samme niveau og ikke lavere end, hvad
man har kunnet opnå i tidligere studier, hvor man har anvendt metoden
kognitiv adfærdsterapi individuelt eller i grupperegi (Ibid: 90).
Sammenligningen med eksterne studier viser, at hash- og kokainprojektet har opnået resultater på niveau med internationale studier, og at projektets koncept er i overensstemmelse med de anbefalinger, som tidligere studier konkluderer‟ (Ibid: 97).
På baggrund af fokusgruppeinterviews blandt tre forskellige grupper
konkluderes, at der har været stor tilfredshed med arbejdskataloget både
hos områdecheferne og medarbejderne. Arbejdskataloget bruges i dag
bredt, og det inspirerer til at finde yderligere information om metoderne
(Ibid: 114). Blandt områdechefer og medarbejdere er der tilslutning til, at
der fremadrettet skal være faste gruppeledere, at det at være gruppeleder
skal være en specialistopgave, som giver status og anerkendelse (Ibid:
115). Det vurderes, at projektet er effektivt. Det vil sige, at der er udviklet
relevante og brugbare visitationskriterier, at der er efterspørgsel efter, at det
integreres som et sammenhængende behandlingsforløb, og at man kan opnå
et positivt behandlingsresultat inden for en tidsramme på seks måneder
(Ibid: 118).
Et andet kriterium var, at der skulle være sket en kompetenceudvikling
blandt modtageenhedernes medarbejdere teoretisk og praktisk i projektperioden, således at behandlingskonceptet kunne videreføres. Der er uddannet
10 medarbejdere i projektperioden.
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Brugere, områdechefer og medarbejdere har udtrykt stor tilfredshed med
behandlingskonceptet, som var det tredje kriterium (ibid 119).
I sammenfatning og anbefalinger i rapporten fremgår følgende, som er
et af projektets væsentligste resultater i henhold til udvikling af metode:
„Disse processer inden for gruppen – genkendelse, almengørelse og den
gensidige ansvarstagen – bidrager til at øge deltagernes selvfølelse, nedtone
afvigeridentiteten og forstærke strategier, handlinger og indsigter, der understøtter deltagerne i at forfølge de mål, de hver især har sat sig. På denne
måde understøttes de individuelle forandringsprocesser og social inklusion‟
(Pedersen 2010: 9). I løbet af projektperioden er der udviklet en gruppelederuddannelse, jf. den vedlagte dokumentation i form af arbejdskataloget.
Der vurderes, at det fortsat kræver et udtrykt lederfokus at fremme integrationen af de forskellige arbejdsopgaver i modtageenhederne og sikre plads
til, at medarbejderne kan specialisere sig som gruppeledere og samtidig bidrage til fælles læring og kvalitetsudvikling af behandlingen (Pedersen
2010: 11).
Alt i alt er der tale om en særdeles flot målopfyldelse på samtlige parametre. Brugerne har fået reduceret deres belastninger, hvilket har gjort projektet attraktivt for såvel brugere som behandlingsstederne. Man har opnået
at gøre det mere fagligt interessant og personligt udfordrende at gå ind i
arbejdet med misbrugere, hvilket har været med til at højne arbejdets status.
I det hele taget har dette projekt haft særligt fokus på at få projektets videns- og erfaringsopsamling integreret i organisationen som helhed betragtet. Det ses fx også ved, at man i styregruppen har været opmærksom på at
have alle chefer med for på den måde at lade dem tage ejerskab meget tidligt i processen. Præsentation af projektets løbende resultater har også været med til at overbevise cheferne i organisationen om, at projektet i høj
grad havde sin berettigelse.
Sammenfattende er der tale om et projekt, som har lavet et særdeles veldokumenteret, fagligt funderet og kvalitetssikret arbejde. Teori og praksis
er sammenvævet på forbilledlig vis, som det fremgår af de to vedlagte arbejder (Arbejdskatalog og Rapport). Præmisserne for projektet har hele tiden fremstået gennemsigtige. Erfaringsopsamling, skriftliggørelse og læring har været sat i system kontinuerligt. En vedvarende refleksion har
endvidere karakteriseret projektets forløb.
Det er således lykkedes at arbejde med gruppebehandling som metode,
og der dokumenteres fine behandlingseffekter. I arbejdskataloget og rapporten præsenteres en viden (teoretisk, metodisk og praktisk), som kommuner og andre, der arbejder inden for misbrugsfeltet specifikt og måske
også med forandringsprocesser mere generelt, kan drage nytte af. Efter
„Tilbud til hash- og kokainprojektet‟ er vi således blevet klogere på, hvad
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gruppemetoden kan bidrage med i behandlingsprocessen af hash- og kokainmisbrugere, og hvilke præmisser gruppebehandling kræver for at lykkes.
Sidst skal også føjes til, at det er ganske eksemplarisk, at man i projektet
forholder sine egne resultater til internationale studier, som det gøres afslutningsvist i Pedersen 2010. Dette løfter projektets troværdighed yderligere og vidner om projektets grundlæggende akademiske tilgang.
Fra projektets udformning har det hele tiden været hensigten, at erfaringerne fra projektet ville blive integreret i den fremtidige behandling af
hash- og kokainmisbrugere i Københavns Kommune.
Hash- og kokainprojektet videreføres i dag som et aftengruppe-behandlingstilbud til hash- og kokainmisbrugere i regi af Rådgivningscenter København.
Som det fremgår af rapporten, er behandlingssystemet for mange et lukket land, som er omgærdet med tabuer og negative billeder. Projektet opfordrer derfor til en informationskampagne, som kan gøre behandlingsmulighederne synlige og normalisere adgangen. Kampagnen skal bidrage til at
afmystificere behandlingen, højne dens omdømme som et professionelt tilbud og afstigmatisere det at søge behandling.
Det fortælles i det afsluttende interview, at man har oplevet en meget
stor interesse fra ca. halvdelen af landets kommuner, som gerne vil vide
mere om projektet. CRF kan i den sammenhæng nære et håb om, at kommunerne og andre interesserede også lader sig inspirere af ikke kun at udvikle nye behandlingstilbud, men også af, hvordan hash- og kokainprojektet har arbejdet med deres kvalitative og kvantitative dokumentation.
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F
Kvinder og behandling
I alt to projekter indgår i denne gruppe.

Projekt/bevilling

Målgruppe

Målsætning formuleret af
projekterne

F1. ’Kvindeedukation’,
KABS Glostrup.

Kvinder indskrevet At etablere helhedsorienteret
i KABS
behandlingstilbud specifikt
rettet mod målgruppen.
At orientere kvinder om de
Bevilling:
øvrige tilbud i KABS.
1.390.000 kr.
At skærme de svageste fra
målgruppen i forhold til den
øvrige brugergruppe.
F2. ’Q-projektet –
Kvinder i stoffri
At udvikle nye metoder og
Rådgivning og støtte- behandling (ca.
tilgange i arbejdet med kvingrupper til kvinder i
30/år).
derne i misbrugscenteret.
behandling’,Fredericia. Kvinder i langvarig
metadonbehandling
(ca. 20 personer)
Bevilling:
1.416.000 kr.

I alt blev der bevilget 1.8006.000 kr. til disse to projekter.
I det følgende gennemgås de enkelte evalueringer.
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F1. Evaluering af projekt ‘Kvinde-edukation’, KABS Glostrup
FORMÅL:
 At etablere et helhedsorienteret behandlingstilbud, der er målrettet
specifikt mod kvindelige brugere i KABS.
 At orientere kvinder om de øvrige behandlingstilbud i KABS, de kan
drage nytte af i forskellige livssituationer.
 At skærme de svageste kvindelige brugere i KABS i forhold til den
øvrige brugergruppe.
ØKONOMISK STØTTE: Projektet blev påbegyndt 1. juni 2006 og afsluttet 1. maj 2010. Projektet er blevet støttet med i alt 1.390.000 kr.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et velbeskrevet projekt der
bygger på generaliseret viden og med en
god til rigtig dokumentation på alle
områder.

PROJEKTFORLØB: Eftersom rapporten „ At blive taget alvorligt‟ (første delrapport fra Projekt Kvinde-edukation: Stofbrugende kvinders syn på
behandling og hjælp) samt rapporten „Fra tab til trivsel‟ (anden delrapport
fra Projekt Kvinde-edukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med
tab og traumer) er væsentlige vidnesbyrd for projektets forløb, vil begge
dokumenters indhold kortfattet blive redegjort for i nedenstående:
Hensigten med rapporten „At blive taget alvorligt‟ af Kathrine Louise
Bro Ludvigsen og Tine Lydolph er i første omgang at gøre status over første del af projektet og opstille en model for projektets videre pilotforløb.
Derudover giver rapporten indsigt i kvindelige brugeres erfaringer og tan347

ker vedrørende deres hverdags- og behandlingsliv og spændingsfelter mellem disse (Ludvigsen og Lydolph 2008: 9). Rapporten består overordnet set
af tre dele: Første del omhandler projektets placering og aktualitet med
gennemgang af relevant litteratur på området samt erfaringer fra andre empiriske undersøgelser med relevans for projektet. Anden del omhandler
indsamlet viden fra den fokusgruppe, som projektet iværksatte. Tredje del
er en modelgennemgang for projektets videre pilotforløb på baggrund af
det samlede datamateriale.
„At blive taget alvorligt‟ (pp. 9-152) indeholder følgende hovedkapitler:
1) Baggrund for projektet
2) Dataindsamling 1. fase med a) litteraturgennemgang af relevant
forskningslitteratur for projektet, b) en perspektivering og sammenfatning af dataindsamlingens første fase og c) aktuelle erfaringer og
tilbud i KABS
3) Dataindsamling 2. fase Fokusgruppeundersøgelsen med følgende a)
fokusgruppeinterviews og enkeltinterviews, b) projektets definition
af edukation og c) temaer i det empiriske materiale og analyse af disse
4) Sammenfatning af det samlede datamateriale
5) Overvejelser på baggrund af datamaterialet med nye modeller for et
pilotprojekt
6) Litteraturliste og bilag.
I rapporten „Fra tab til trivsel‟ (anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer) af
Tine Lydolph marts 2010. Denne rapport (pp. 2-115) indeholder følgende
hovedkapitler:
1) Første del: Gruppeforløbene „Fra tab til trivsel‟, baggrund og teori
Baggrund for udvikling af behandlingstilbuddet
Indledende betragtninger om problemfeltet: Traumatisering,
PTSD og PTSD-lignende symptomer
Beskrivelse af teori og metode brugt i gruppeforløbene
2) Anden del: Forberedelse til gruppestart
- Formål og behandlingsmål
- Rammer og struktur
- Mål, dokumentation og evaluering
- Rekruttering og individuel gruppeforberedelse
- Oversigt over gruppeforløbene
- Beskrivelse af gruppedeltagerne
3) Tredje del: Beskrivelse af metode gennem case-eksempler
- Fokus på indsigt og samarbejde
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- Fokus på den sokratiske dialog
- Fokus på identifikation og analyse i hverdagssituationer: tanker
og følelsers indhold, form og funktion
- Fokus på kreativ håbløshed og undgåelsesstrategier
- Fokus på ressourcer og værdier
- Fokus på praktiske eksperimenter, arbejdet med hverdagssituationer
- Fokus på en samlet sagsformulering med henblik på opnåelse af
en større psykologisk fleksibilitet
4) Fjerde del: Afrunding og anbefalinger
- Refleksioner over fremmøde og kontakt mellem sessionerne
Hvor mange kvinder mødte op?
- Sammenfatning af deltagernes udbytte: Kvindernes udsagn
- Konklusioner og sammenfatning
- Anbefalinger for implementering af behandlingstilbuddet „Fra
tab til trivsel‟
5) Litteraturliste og bilagsoversigt.
Endvidere har CRF modtaget dokumentation i form af „Projekt Kvindeedukation 2007-2010. Oversigt over metoder til evaluering og projektledelse samt resultater‟, som er en rapport med et omfattende bilagsmateriale.
Sidst skal nævnes, at projektet har afholdt en national konference med titlen „Kvinder i udsatte-systemet‟ i november 2009 i samarbejde med
KVINFO. Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen (ansat i KABS VIDEN og
som nævnt medforfatter til den første delrapport til projektet „At blive taget
alvorligt‟) var hovedansvarlig for koordinering, tilrettelæggelse og praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af konferencen. Den planlægges
at blive en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på udsatte kvinder. En konferencegruppe er blevet nedsat til at stå for dette fremtidige arbejde (Projekt Kvinde-edukation 2007-2010 af Tine Lydolph, april 2010:
17).
2009-konferencen blev afholdt med 124 deltagere. Konferencens formål
var altså at sætte fokus på kvinder i udsatte-systemet: Hvad ved vi om disse
kvinder/pigers problematikker og behov? Hvilke erfaringer og viden har
kriminalforsorgen, kvinde-krisecentrene, misbrugsbehandlingen mv. fra
arbejdet med kvinder, og hvilke tendenser er der at spore blandt unge piger
i forhold til risikoadfærd? (Ludvigsen 2009/2010: 49).
Jf. statusrapport 2008/2009 til Indenrigs- og Socialministeriet viste de første erfaringer fra pilotprojektet „Fra tab til trivsel‟, at rekrutteringen og kontinuiteten i behandlingen lader sig gøre ved:
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- en længere intensiv „opvarmningsfase‟, som vil sige en aktivt opsøgende rekrutteringsfase/relationsarbejde i KABS‟ afdelinger/kvindernes hjemlige opholdssteder, hvor kvinderne inviteres til at identificere forbehold og bekymringer ved deltagelse i behandlingen samt
håb og ønsker om forandring. Herunder en tydeliggørelse at tilbuddets rammer, indhold og intentioner.
- Minimum to forsamtaler før kvinden kommer til det egentlige tilbud.
- Et fortløbende samarbejde med kvinderne om at evaluere, få feedback på deres deltagelse i og opfattelse af behandlingen og behandlerne med det formål at identificere forhindringer for et godt udbytte.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Som det fremgår af projektbeskrivelsen har der
ikke i Danmark været tradition for at målrette behandlingsindsatsen til henholdsvis mænd og kvinder. I behandlingssystemet er det velkendt, at der er
en kønsmæssig skævhed i brugen af misbruget af illegale stoffer. I KABS
forholder det sig sådan, at ca. 75 % af brugerne indskrevet i behandling er
mænd, og ca. 25 % er kvinder. Denne kønsfordeling afspejles i gruppetilbuddene, hvilket konkret betyder, at disse tilbud er præget af mandlig dominans, både hvad angår fysisk fordeling og indholdet i tilbuddene.
Mange af KABS‟ indskrevne kvinder har erfaring med vold og overgreb
fra mænd, og de forsøger derfor ofte at undgå mændene i forbindelse med
gruppesammenhænge. Derfor kan der ske det, at kvinderne ikke indgår i
sammenhænge med andre brugere, og de bliver isolerede fra at dele deres
erfaringer og problematikker med ligestillede. Dertil kommer, at der ofte er
tale om kvindespecifikke problemstillinger såsom prostitution, abort, gynækologi, prævention, forældrerollen, som kan være vanskelige at tage op i
en gruppesammenhæng, hvor der er mænd til stede. KABS ønsker at etablere et helhedsorienteret tilbud, der er målrettet de kvindelige brugere med
fokus på eksempelvis:
1) Selvværd og kropsidentitet
2) Parforhold og familieliv
3) Vold og PTSD-lignende symptomer
4) Netværksopbygning i form af selvhjælpsgrupper og kontakt til egen
familie.
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Derudover vil tilbuddet have fokus på deltagelse i og introduktion til følgende områder:
1) Helbredsprojektet med fokus på sundhed, prævention og gynækologi
2) Introduktion til de forskellige ydelser, som de kvindelige læger i
KABS kan tilbyde brugerne
3) Introduktion til KABS‟ specialetilbud „Familievinklen‟, der kan rådgive og yde psykologbistand i forbindelse med graviditet samt forældre- og familieproblematikker
4) Introduktion til psykologydelser i KABS.
Tilbuddet skal etableres på KABS‟ tre regionale afdelinger og er blevet koordineret af jordemor Tine Lydolph, som har været projektleder i hele forløbet.
Med projektet er kvinder som gruppe kommet på den behandlingsmæssige dagsorden. Det afgørende er, at kvinderne oplever at blive taget alvorligt og have et beskyttet rum, hvor det er ufarligt at tale om kvindespecifikke temaer, fx oplevelser i forbindelse med udførelsen af sexarbejde.
I grupperne fokuseres der på at anvende de kognitive teknikker til følgende: 1) At understøtte deltagernes mulighed for at ændre på selve adfærden knyttet til misbruget, og 2) At bidrage til at modificere de tankemønstre, der er med til at opretholde misbruget. Ken Heaps tanker om gruppemetode har været en stor inspirationskilde for projektet.
En væsentlig pointe er, at forskningen inden for kønsspecifik behandling argumenterer for, at kønsidentiteten, kønsroller og social position for
kvinder i stofbrug er en afspejling af kønsrollerne i resten af samfundet –
dog med visse træk forstærket eller fordrejet. De samfundsmæssige kønsroller, som børn socialiseres til og viderefører i voksenlivet, får således også betydning i misbrugsbehandlingen for såvel brugere som behandlere
(Ludvigsen og Lydolph 2008: 32).
I rapporten „Fra tab til trivsel‟ af Lydolph (2010: 13) nævnes en ny
dansk undersøgelse „Kvinder og køn: Stofbrug og behandling‟ (Dahl og
Pedersen 2008). Sidstnævnte publikation underbygger projektets antagelser
om forskelle og ligheder mellem mænd og kvinder på områder såsom eksempelvis stofforbrug (– og selve vejen ind i stofmisbruget), det sociale liv
(kønsroller, samliv og forsørgelsesforhold), begrundelser og motivation for
at søge behandling samt psykiske og fysiske belastninger og traumer. Lydolph (2010: 13) påpeger, at den danske undersøgelse af Dahl og Pedersen
samler en viden, som hidtil primært har været belyst i udenlandske undersøgelser.
Dokumentation: Projektbeskrivelsen. „At blive taget alvorligt‟ (Første delrapport fra projekt Kvinde-edukation) af Kathrine Louise Bro Ludvigsen og
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Tine Lydolph (2008). „Fra tab til trivsel‟. (Anden delrapport fra Projekt
Kvinde-edukation) af Tine Lydolph (Marts 2010).
Etik og værdier: Konteksten for dette projekt er KABS, og følgelig skal
projektet også ses i forlængelse af KABS‟ generelle værdier. Værdigrundlaget for behandlingen i KABS hviler på begreber som:
1) Frivillighed, som dels betyder, at det er frivilligt at modtage behandling, dels at KABS tager afstand fra tvang og overgreb som led i behandlingen.
2) Helhed, der udtrykker intentionen om at anskue brugernes problemer
i et sammenhængende og helhedsorienteret perspektiv.
3) Kontinuitet, der afspejler betydningen af sammenhæng i indsatsen
over tid og fastholdelse af relationer.
4) Rummelighed, der betyder, at behandlingstilbuddet skal rumme brugerne og møde dem med venlighed.
5) Selvbestemmelse, som betyder, at brugeren skal inddrages i tilrettelæggelsen af sin egen behandling.
6) Tilgængelighed, der betyder, at tilbuddene skal være synlige og opnåelige uden unødig ventetid.
7) Værdighed, hvilket betyder, at alle brugere skal mødes med respekt.
Overordnet set er KABS‟ udgangspunkt en skadesreducerende tankegang
samt en helhedsorienteret behandlingsindsats med brugeren i centrum baseret på tværfaglighed og med krav til metoder og dokumentation. Det skal
også fremhæves, at i selve metoden tages der udgangspunkt i kvindernes
egen livsverden, jf. inspirationen fra den fænomenologiske tilgang. Løbende i behandlingen inddrages kvinderne til at give feedback. Selve behandlerne opfordres også til at synliggøre formålet med en sådan feedback. Det
er herefter et fælles ansvar for kvinder og behandlere at finde løsninger, der
fremmer kvindernes tryghed og lyst til deltagelse. I forbindelse med arbejdet med de kvalitative interviews indgår etiske overvejelser også som en
vigtig faktor (Ludvigsen og Lydolph 2008: 52).
Dokumentation: KABS Årsrapport 2008: 25. „At blive taget alvorligt‟
(Første delrapport af projekt Kvinde-edukation) af Kathrine Louise Bro
Ludvigsen og Tine Lydolph (2008).
Målgruppe: Målgruppen er kvinder indskrevet i behandling i KABS. Af
statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008 fremgår, at målgruppen i alt udgør 192 personer. Heraf har 55 deltaget. Af statusrapporten
for 2008/2009 fremgår, at målgruppen i alt har udgjort 212 personer, og
heraf har 125 været brugere af projektet.
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I rapporten „Fra tab til trivsel‟ (Lydolph 2010) fremgår, at til fokusgruppeundersøgelsen medvirkede i alt 23 kvindelige brugere i KABS i august/september 2007.
Jf. Ludvigsen og Lydolph deltog der i alt 10 kvinder i alderen fra 33 –
58 år i gruppeforløbene. Kvinderne havde alle et mangeårigt misbrug bag
sig (fra 7 til 46 år). Alle på nær én havde haft et misbrug af heroin, men
derudover varierede stofbruget (hash, kokain, stesolid, amfetamin, metadon
m.m.). Alle kvinder havde et aktivt misbrug ved gruppestart. Deres tilknytning til behandlingssystemet varierede mellem 3-26 år (den lange behandlingstilknytning hang uløseligt sammen med substitutionsbehandlingen).
Dokumentation: Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/
2008 samt 2008/2009. „Fra tab til trivsel‟ (Anden delrapport fra Projekt
Kvinde-edukation) af Tine Lydolph, marts 2010. I „Fra tab til trivsel‟ er der
en udførlig beskrivelse af kvinderne (s. 42,43). Artikel „Kvinder, traumer
og stofbrug – erfaringer fra pilotprojektet Fra tab til trivsel’ af Kathrine
Louise Bro Ludvigsen og Tine Lydolph (upubliceret).
Metode: Der er flere forskellige metoder i dette projekt. Først skal nævnes
tilbuddet om Kvindecafé/Kvindeklub, som er et åbent tilbud til alle indskrevne kvinder i KABS‟ tre regionale afdelinger. Her vil man have åbent
en gang månedligt i alle tre afdelinger. Den opsøgende del af dette tilbud
står meget centralt, idet formålet med klubberne er at nå ud til flere brugere
end dem, der dagligt eller ofte kommer i afdelingerne samt at involvere flere af de udsatte brugere. Et andet hovedformål er at skabe netværk mellem
kvinderne og skabe en fast base for løbende information om KABS‟ øvrige
tilbud, jf Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/2008. Metoden i denne tilgang er den gruppebaserede, hvorfor alle kvindeklubledere
og kvindegruppeledere deltager i et tredages kursus i gruppeledelse inden
opstart, som er arrangeret og designet til formålet. Der nævnes flere måder
at integrere tilbuddet på i KABS, hvoraf ikke mindst den sidste er væsentlig, nemlig at information om Kvindeklubben til kvinderne sikres ved indskrivningen i KABS, jf Statusrapport 2008/2009.
I forbindelse med tilbuddet „Kvindeliv i KABS‟ fremgår, at behandlingsmålene: a) den netværksskabende strategi, b) den indsigtsskabende
strategi og c) den adfærdsmæssige strategi, teoretisk er funderet i Ken
Heaps gruppeudviklingsteorier og gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet (Heap: Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet.
Hans Reitzels Forlag. 2005. jf. Ludvigsen og Lydolph upubliceret). Denne
teori/metode tilbyder en forståelse af gruppeudvikling samt mangfoldige
interventionsmuligheder for gruppelederne. I gruppen „Kvindeliv‟ omhandler disse i særdeleshed at facilitere tryghed i gruppen, en åben kommunika353

tion samt en almengørelse og generalisering af kvindernes problemstillinger, som baner vejen for, at man kan dele erfaringer med hinanden trods
forskelle og uenigheder. Grupperne er semilukkede grupper på max. 12
kvinder. Se endvidere „Fra tab til trivsel‟ (Lydolph 2010: 25-27).
En anden metode består i, at efter kvinderne er blevet informeret om
tilbuddet, modtager de interesserede kvinder en eller flere forsamtaler med
gruppelederen med henblik på at identificere håb om udbytte, bekymringer
ved deltagelse og forhindringer for fremmøde.
Jf. statusrapport 2008/2009 tager den terapeutiske behandling sit metodiske afsæt i den kognitive terapis idégrundlag. Man kan sammenligne en
kognitiv adfærdsterapeut med „en antropolog i det terapeutiske felt‟, dvs.
undersøgende i forhold til den andens perspektiv og reflekterende over sin
egen rolle og position (Lydolph 2010: 45). Denne tilgang komplementers
også af projektets fokus på den sokratiske dialog: „Undervisning ved hjælp
af spørgsmål‟ (Ibid: 48). Kognitiv adfærdsterapi har fra starten haft et konstruktivistisk og fænomenologisk grundlag, hvilket vil sige en interesse for,
hvordan menneskets opfattelse af sig selv og sine omgivelser dannes gennem perception og fortolkning under løbende indflydelse af lagrede erfaringer og deraf dannede forudindtagelser. Det er individets erfaringer (og
fortolkninger af disse), der danner baggrunden for måden at reagere på,
emotionelt og handlemæssigt. Således er vores syn på os selv, andre mennesker og den verden, vi er i, (samt fremtiden) et resultat af de erfaringer,
vi gør os gennem hele livet (Ibid: 20). I kognitiv adfærdsterapi tages klientens oplevelser af forhold i verden således for pålydende – de har sandhedsværdi. Denne inspiration forpligter den kognitive terapeut til at forholde sig nysgerrigt, undersøgende, sokratisk udspørgende i forhold til kvindernes problemstillinger og sammenhænge mellem problemer, tanker, følelser, handling og strategier. Helt afgørende er, at i relationen til kvinderne
skabes der et samarbejde undervejs om en fælles forståelsesramme, som
beror på kvindernes egne sammenhængs- og årsagsforklaringer på de problemer/lidelser, de har og oplever. I kognitiv adfærdsterapi er fokus rettet
på det specifikke indhold i konkrete hverdagssituationer, ligesom hovedvægten i terapien ligger i nutid og fremtid (Ludvigsen og Lydolph upubliceret). Se endvidere samme for en uddybning af de tre niveauer af tanker
og antagelser: a) grundantagelserne, b) levereglerne og det tredje niveau c)
de negative automatiske tanker.
Til denne metode er der tale om et lukket gruppeforløb. Derudover er
der også personlige samtaler ugentligt i perioden med gruppeterapi samt
individuel terapeutisk opfølgning efter behov.
Ud over den kognitive adfærdsterapi anvendes der også ACT (Acceptance commitment therapy).
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ACT er i sin kerne en videreudvikling af adfærdsterapiens mest fundamentale og bedst dokumenterede interventioner: Eksponering og adfærdsaktivering. Det forklares i publikationen, at det er særligt for ACT, at tanker, følelser og fysiologiske reaktioner også kan beskrives som adfærd,
som noget man „gør‟ til forskel fra kognitiv adfærdsterapi. Man eksternaliserer således indre problemstillinger, der så igen kan gøres til genstand for
eksponering og adfærdsforandring (Lydolph 2010: 24, 25). ACT lægger
også vægt på at knytte det enkelte menneskes livsværdier sammen med
handling og adfærd.
I det afsluttende interview givet til Center for Rusmiddelforskning den
14. juni 2010 med projektleder Tine Lydolph fortælles, at projektet har givet en forøget opmærksomhed på, hvor stort et fokus der skal lægges på
relationerne. „Det er relationerne, der betyder alt‟, fortæller Tine Lydolph.
Denne relationelle optagethed, som i dokumentationen benævnes „den relationelle sårbarhed‟, er både en styrke og en svaghed. Tine Lydolph fremhæver styrken ved at være gode til at lytte til hinanden på en empatisk og
varm måde samt at være gode til at få øje på hinandens ressourcer. Svagheden er, at man er for påvirkelig af andres opfattelser og forholden sig til én.
Relationel sårbarhed betyder således også, at kvinderne konstant er på vagt
i forhold til de relationer, de indgår i (Ludvigsen og Lydolph upubliceret). I
rapporten „At blive taget alvorligt‟ fremgår, at det var selve relationen mellem behandler og bruger, der afgjorde, hvorvidt brugernes oplevelser var
gode eller dårlige (2008: 67). Ludvigsen og Lydolph påpeger, at behandlingssituationer, hvor behandlingstilliden mindskedes på grund af uhensigtsmæssige måder at være i dialog på, fyldte meget i interviewene. Der
ligger således et stort potentiale for positive forandringer her (Ibid: 69).
Særligt bemærkelsesværdigt var, at kvindernes tab og traumer generelt
var fraværende eller underbeskrevet i journalerne sammenlignet med de
tab, der kom til syne i gruppeforløbene (Ludvigsen og Lydolph upubliceret). En væsentlig pointe, som studiet har vist er, at „ved at undlade at have
et ensidigt fokus på stofbruget, bliver der skabt mulighed for at reflektere
over andre vanskeligheder, ressourcer, værdier og ønsker i livet‟ (Ibid). For
at metoden og indsatsen skal lykkes, kræves der forståelse, tålmodighed,
nænsomhed, og ikke mindst behandlingsressourcer og tid‟ (Ibid). For vigtigheden af relationer og erfaringer med forsamtaler, se også „Fra tab til
trivsel‟ af Lydolph, s. 34-37.
I rapporten „At blive taget alvorligt‟ reflekteres der over valget af fokusgruppe som metode. Hensigten med denne del af studiet var at inddrage
brugerperspektivet i forhold til den videre planlægning af kvindetilbud.
Man kunne imidlertid have valgt mange måder at spørge kvinderne på, fx
en spørgeskemaundersøgelse, hvor man havde mulighed for at involvere
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samtlige kvinder indskrevet i KABS. Imidlertid viser tidligere erfaringer, at
ved spørgeskemaundersøgelser er svarprocenten ofte meget lille blandt
målgruppen. Et andet forhold, som heller ikke er mindre væsentligt, er, at i
et kvalitativt interview kan man justere fokus efter den persons udsagn,
som man ønsker informationerne fra, og da man i projektet netop ønskede
„at have den kvalitative metodes mulighed for at følge og undersøge de forskellige tematikker, kvinderne fokuserede på, var en personlig tilstedeværelse nødvendig‟ (Ludvigsen og Lydolph 2008: 51).
Til illustration af, hvilken metode man har anvendt til gruppearbejdet i
„Fra tab til trivsel‟, henvises her til tredje del i rapporten: Beskrivelse af
metode gennem case-eksempler (s. 44-78). De forskellige metodevalg eksemplificeres gennem case-eksempler. Vedvarende konkretiseres det teoretiske og forholdes således til den konkrete behandling med at forbedre de
sociale forhold for de deltagende kvinder i projektet. Det fremgår også helt
specifikt, at formålet med den praktiske træning var „at træne‟ med kvinderne under gruppeforløbene med henblik på en målrettet implementering i
hverdagen af den indsigt, kvinderne havde opnået i gruppen. Sidste del af
kapitlet er en grundig gennemgang med fokus på en samlet sagsformulering med henblik på opnåelse af en større psykologisk fleksibilitet (fra s. 64
til 78).
Dokumentation: Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet 2007/
2008 samt 2008/2009. „At blive taget alvorligt‟ (Første delrapport fra Projekt Kvinde-edukation) af Ludvigsen og Lydolph 2008. „Fra tab til trivsel‟
(Anden delrapport fra Projekt Kvinde-edukation) af Tine Lydolph, marts
2010. Artikel „Kvinder, traumer og stofbrug – erfaringer fra pilotprojektet
Fra tab til trivsel’ af Kathrine Louise Bro Ludvigsen og Tine Lydolph
(upubliceret). Det afsluttende interview med projektleder Tine Lydolph 14.
6. 2010.
Varighed, intensitet og struktur: Kvindegruppen har kørt en fast ugedag
a to timer hver gang. Pilotprojektet „Fra tab til trivsel‟ har bestået af to
gruppeforløb a12 gange til i alt 10 kvinder i KABS. Hvert gruppemøde varede tre en halv time. Det første gruppeforløb blev fulgt op af individuelle
samtaler for de af kvinderne, der ønskede det. Det længste gruppeforløb
strakte sig over halvandet år med i alt 24 samtaler. Det andet gruppeforløb
blev fulgt op af tre efterfølgende gruppemøder med en måneds interval og
med individuelle opfølgninger pr. telefon undervejs (Lydolph 2010: 29).
Dokumentation: „Fra tab til trivsel‟ af Tine Lydolph, 2010.
Individuel planlægning og koordinering: I første rapport fra projektet
(„At blive taget alvorligt‟) beskrives erfaringer med fokusgruppeundersø356

gelsen, hvor 23 kvindelige stofbrugere diskuterede deres erfaringer med
stofmisbrugsbehandling samt en model over konkrete forslag til det videre
forløb. Fokusgruppeundersøgelsen satte fokus på en særlig sårbarhed hos
kvinderne i form af et levet dobbeltliv, manglende selvværd og ensomhed
samt deres behov for en anerkendende, imødekommende og nænsom
kommunikation, før de har lyst til at tale om sig selv i behandlingen
(KABS årsrapport 2008: 44). Der har også i løbet af projektet været tilbud
om individuel kognitiv terapi med mulighed for individuelle samtaler.
Dokumentation: KABS Årsrapport 2008. „At blive taget alvorligt‟ af
Ludvigsen og Lydolph 2008.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Tilbuddet har været
etableret på KABS‟ tre regionale afdelinger. Projektleder, jordemor Tine
Lydolph har haft det overordnede ansvar for at lede, tilrettelægge og koordinere tilbuddene. Antropolog, Kathrine Louise Bro Ludvigsen har været
med i første fase af projektet, et arbejde, som resulterede i første delrapport
fra Projekt Kvinde-edukation: "At blive taget alvorligt‟. Psykolog Liselotte
Kaae Veistrup har været ansat på anden halvdel af projektet, som handlede
om gruppeforløbene. Derudover har der været ansat tre af afdelingens psykologer til at indgå som en fast bestanddel af tilbuddet. Udarbejdelsen af
den kvalitative undersøgelse er sket med supervision af sociolog Anne
Dahler. Projektet har endvidere haft en styregruppe tilknyttet – sidstnævnte
er identisk med KABS‟ centerledelse. Kommunikationsstrategien indbefattede løbende møder i tre forskellige fora i pilotprojektets løbetid: 1) møder
med projektets styregruppe, 2) møder med afdelingslederne og 3) møder
med kvindegrupperne (Projekt Kvinde-edukation 2007-2010, Lydolph april
2010: 5). Der har, som allerede omtalt, været afholdt en kvindekonference
„Kvinder i udsatte-systemet‟ 17. november 2009. I samme rapport er vedlagt bilag med en konkretisering af ansvarsfordelingen/snitflader mellem
afdelingsledere, medarbejdere i netværkstilbuddene og centerledelsen. Der
er endvidere vedlagt en standardskrivelse til kommunerne om kvindegrupperne „Kvindeliv‟ i KABS.
Dokumentation: Projekt Kvinde-edukation 2007-2010: Oversigt over metoder til evaluering og projektledelse samt resultater af Lydolph, april 2010
med bilagsfortegnelse fra 1 til 20. I afsnittet ”Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø” er der specifikt refereret til bilag 2, bilag 3 og bilag 15.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? I projektbeskrivelsen fremgår, at de operationelle mål/succeskriterier er:
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1) At minimum 50 % af alle kvinder indskrevet i behandling på de tre
regionale afdelinger deltager i tilbuddet (måles ved hjælp af ydelsesregistreringer).
2) At minimum 70 % af alle nyindskrevne kvinder i behandling deltager i tilbuddet (måles ved hjælp af ydelsesregistreringer).
3) At de kvindelige brugere får en større indsigt i, hvilke behandlingstilbud og ydelser de ellers kan modtage i KABS (måles ved brugerundersøgelse og evalueringsnotater i brugernes behandlingsplan).
Under effektvurdering/evaluering fremgår følgende i projektbeskrivelsen:
Selve evalueringen af de operationelle mål vil finde sted med baggrund i
KABS‟ elektroniske registrerings- og journaliseringssystem KLABS. Ved
hjælp af KLABS er det muligt at foretage en nøjagtig monitorering af,
hvilke brugere der har modtaget tilbuddet. Derudover vil der med baggrund
i to brugerundersøgelser blive evalueret på brugernes udbytte af tilbuddet
og om muligt, hvilken effekt det har haft i deres behandling.
I det afsluttende interview vurderer Tine Lydolph, at målene med projektet i høj grad er nået. De kvantitative målinger, jf. ovenstående, gik man
imidlertid bort fra i starten af projektet. Projektleder og centerledelsen i
KABS blev nemlig enige om, at projektet skulle være mere åbent samt
koncentrere sig om at indsamle viden om målgruppen med henblik på at få
et mere dybdegående tilbud, fortælles det i interviewet.
Behandlingsmålet er ikke stoffrihed, men erfaringerne har vist, at som
en „bieffekt‟ til at identificere mål, værdier og retning med sit liv samt
identificere og afprøve nye mestringsstrategier, der er virksomme på trods
af forskellige psykologiske barrierer, reduceres kvindernes stofbrug i behandlingsperioden (Statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet
2008/2009). Det har netop været et af projektets mål at give kvinderne et
reelt „frit valg‟ i forhold til deres stofbrug ved, at de ikke længere er tvunget til at selvmedicinere sig for at undertrykke de psykologiske konsekvenser af deres tidligere tab og traumatiske oplevelser.
Generelt evaluerer kvinderne, som deltog i gruppesessioner i forbindelse
med pilotprojektet „Fra tab til trivsel‟, at de gerne vil have tilbud, hvor de
kan arbejde intensivt med sig selv uden et fælles overordnet mål, der handler om stoffer. De medvirkende taler endvidere om det positive ved, at de
har haft et rum og særligt tid til at reflektere over deres egne mål; at de ikke
skulle fastsættes eller aftvinges dem fra start, men netop har kunnet lytte til
og lade sig inspirere af de andre kvinder (Lydolph 2010: 89). I den forbindelse skal også nævnes selve titlen på den første delrapport „At blive taget
alvorligt‟. At blive taget alvorligt er nemlig, hvad kvinderne ofte har udtalt
sig om både i fokusgruppeundersøgelsen og i de to gruppeforløb. Det hand358

ler om at blive mødt med respekt for de (negative) erfaringer, kvinderne har
(Ibid: 92).
Dokumentation: Statusrapport 2007/2008 og 2008/2009 indsendt til Indenrigs- og Socialministeriet. Af disse fremgår specifikt, at der har været et
evalueringsskema for kvindegruppen, som er blevet udfyldt hver måned, et
evalueringsskema for kvindegruppen „Kvindeliv‟, som er blevet udfyldt
hver uge af gruppeleder og sidst, i forbindelse med succeskriterier for
gruppeforløbet „Fra tab til trivsel‟, er der tale om en måling vedr. fremmødedokumentation og en kvalitativ evaluering, som gennemføres med hver
enkelt kvinde ud fra en interviewguide efter gruppens afslutning. I „Fra tab
til trivsel‟ nævnes også retningslinier for den detaljerede logbog, som er
blevet ført af gruppelederne (2010: 31).
Projektansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet. Det afsluttende
interview med projektleder og jordemor, Tine Lydolph, den 14. 6. 2010.
KABS Årsrapport 2008. Artikel: „Kvinder, traumer og stofbrug – erfaringer
fra pilotprojektet Fra tab til trivsel „ af Kathrine Bro Ludvigsen og Tine
Lydolph (upubliceret). Artikel „Hvorfor er et specifikt fokus på kvinder i
udsatte-systemet så nødvendigt?‟ i STOF, nr. 14, Vinter 2009/2010 (pp 4551) af Kathrine Bro Ludvigsen. „At blive taget alvorligt‟ (Første delrapport
fra Projekt Kvindeedukation: Stofbrugende kvinders syn på behandling og
hjælp) af Kathrine Bro Ludvigsen og Tine Lydolph 2008, KABS VIDEN.
„Fra Tab til Trivsel‟ (Anden delrapport fra Projekt Kvinde-edukation:
Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer) af Tine Lydolph, KABS, marts 2010.
„Projekt Kvinde-edukation 2007-2010. Oversigt over metoder til evaluering og projektledelse samt resultater‟ af Tine Lydolph april 2010 med en
bilagsoversigt bestående af bilag 1 til 20. Her skal nævnes den meget udførlige dokumentation af aktiviteter fra maj 2007 til 2010, jf. bilag 20.
Gennemsigtighed: Der er tale om et projekt, som udmærker sig ved sin
omfattende og dybdegående dokumentation og refleksion. Der er en bemærkelsesværdig god transparens i dette projekt teoretisk og metodisk.
Projektets proces og resultater fremlægges på velstruktureret og overbevisende måde.
SAMLET VURDERING: Som det fremgår af forordet (v/psykolog Erling
Groth, behandlingsleder i OASIS) til rapporten „Fra tab til trivsel‟ er en
vigtig læring i dette projekt, at såfremt man ikke møder kvinderne og accepterer deres fortolkningsrammer, så når man heller ikke derhen, hvor det
er muligt at skabe rammerne for en forandring. Projektet har vist, at det vit-
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terligt er muligt at give kvinderne lyst til forandring ved at introducere dem
til konkrete kognitive strategier, der er virksomme i deres hverdag.
For KABS er behandlingsplanen det fælles behandlingsredskab, som
brugeren har indflydelse på og udarbejder i tæt samarbejde med sin behandler. Men i de forskellige fokusgrupper herskede der forvirring om behandlingsplanens funktion, ligesom kun meget få følte det som et væsentligt redskab (Ludvigsen og Lydolph 2008: 80,81). Dette udfoldes yderligere i kapitlet med flere væsentlige bud på, hvorfor behandlingsplanen ikke
ses som et særligt brugbart redskab til dagligdagens (akutte eller mindre)
problematikker. Dette vidner om, at projektet har taget „from the natives
point of view‟ eller de kvindelige stofbrugeres „point of view‟ for pålydende.
Hypotesen i pilotprojektet er, at hvis kvinderne hjælpes med deres problemer og plagsomme følelser i hverdagslivet (ofte grundet tab og traumer)
samt får hjælp til at identificere egne personlige livsværdier og ressourcer,
vil kvindernes stofbrug, der har rod i selvmedicinering, reduceres (Lydolph
2010: 6). Dette har vist sig at holde stik.
I rapporten „Fra tab til trivsel‟ fremgår, at den manglende succes for
kvindernes vedkommende næsten altid vendes indad, til selvbebrejdelser
og negative konklusioner om sig selv. På den baggrund har man i projektet
sat fokus på at identificere kvindernes personlige livsværdier. Til forskel
fra mål kan man ikke mislykkes med sine personlige livsværdier, og når
disse bliver styrende for retningen i behandlingen, optimeres relevans og
mening i de mål, kvinderne sætter sig (Ibid: 8).
De kognitive metoder med udgangspunkt i det hverdagsrelaterede og
situationsspecifikke er de værktøjer, som i dette pilotprojekt har vist sig
meget anvendelige.
I evalueringssamtalerne fortæller kvinderne, at de undervejs i gruppeforløbet har mindsket eller stoppet deres „sidemisbrug‟. De fortæller også, at
der er brug for at fortsætte med arbejdet fremover, hvis forandring og udvikling i forhold til stofbrug skal holdes ved lige. Når kvinderne lykkes
med at mestre det, de selv oplever som allermest vanskeligt i deres hverdag, er det ikke nødvendigt i samme grad at dulme sig med medicin eller
stoffer. Og det har for flere af kvinderne vakt en lyst og et håb om at kunne
forbedre deres liv (Ibid: 8).
Center for Rusmiddelforskning vil her fremhæve gennemgangen af metoden og de dertil hørende cases (jf. Lydolph 2010: 46 ff ), hvor der løbende gives indsigt i metoden til selve projektdeltageren. Det er en udførlig og
illustrativ beskrivelse af metodens resultater, og dynamikken mellem individet og gruppen fremstår tydelig. Dette metodiske arbejde kan forhåbent-
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ligt inspirere andre til, hvordan teori og praksis knyttes sammen i det daglige arbejde inden for området.
Begreber defineres og udfoldes. I nærværende evaluering skal nævnes,
at man fx definerer et for dette projekt særdeles centralt begreb, nemlig
„edukation‟ (Ludvigsen og Lydolph 2008: 53). Eftersom problematiseringen af dette begreb anses for at være af så væsentlig en betydning for projektets samlede resultater, gengives følgende citat i sin fulde længde:
„Det nytter således ikke at „edukere‟ brugerne om kost/ernæring, motion og
selvværd ud fra forståelsen af, at det, de har brug for, og ud fra en dokumenteret baggrundsviden om, at ernæring er vigtig, motion er sundt og øget
selvværd øger livskvaliteten – hvis brugerne ikke selv oplever edukationstilbuddet som personligt relevant og aktuelt prioriteret. Behandlingssystemet risikerer blot en yderligere og utilsigtet stigmatisering af brugerne
ved at pege på områder eller emner, de trænger til at få edukation om. Som
tidligere påpeget kan dette for kvindernes vedkommende ramme hårdere
end hos mændene, fordi de i forvejen er mere stigmatiserede end mændene
(som mødre, som kvinder, som misbrugere og evt. som prostituerede) og
fordi de har en større tendens til at lægge ansvar og skyld på egne skuldre
(jf. litteraturgennemgangen) (Ludvigsen og Lydolph 2008: 54).
Som Ludvigsen har påpeget i en tidligere publikation (2005: 69), kan
det entydige fokus på stoffer være med til at fastholde brugere i den stigmatiserende identitet „stofmisbruger‟. Dette udgør lidt af et paradoks, idet behandlingens formål om at forandre og hjælpe brugeren i en anden retning
utilsigtet modarbejdes af behandlingen selv.
For dette projekts målgruppe gælder sammenfattende, at de stofbrugende kvinder har brug for bevågenhed og særlige tilbud i behandlingssystemet, der bredt kan adressere og hjælpe med konsekvenserne af et liv med
svære tab og traumer i bagagen, frem for et for ensidigt fokus på stofmisbruget‟ (Lydolph 2010: 5).
I relation til, hvilke oplysninger man generelt vægter at journalisere i
KABS‟ elektroniske journaliseringssystem KLABS, og dermed også hvilke
oplysninger der reelt overses eller vurderes som mindre væsentlige, skriver
Lydolph, at kvinderne generelt var mindre „velfungerende‟, end indtrykket
var fra journalerne. Tine Lydolph spørger dernæst: Hvis en af grundene til
dette beror på „tavs viden‟, hvordan kan denne viden så drages bedre frem?
Kan man lave forbedringer i journaliseringssystemet KLABS, medarbejdernes store tidspres i forhold til brugernormering og opgaver taget i betragtning? Hvordan forholder det sig til medarbejdernes kompetencer såsom skriftlighed og/eller dilemmaer i forhold til, hvad man juridisk kan
skrive i en journal? (Projekt Kvinde-edukation 2007-2010. Oversigt over
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metoder til evaluering og projektledelse samt resultater af Tine Lydolph
2010: 16).
Det fortælles i det afsluttende interview med Tine Lydolph den 14. juni
2010, at KABS gerne ville forankre projektet, men man er afhængig af, at
kommuner vil købe de ydelser, som KABS udbyder. Den ydelsestakst, som
man landede på i forbindelse med ydelser baseret på projekt Kvindeedukation, var højtakst. Tine Lydolph præsenterede projektet for diverse
kommuner, men kommunerne var ikke interesserede og uddyber i interviewet, at gruppen er ældre stofmisbrugere, som kommunerne næppe kan
forbinde med en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunerne
vil gerne investere i de helt unge stofbrugere, de gravide og dem, der kan
komme i arbejde, men den gruppe af kvinder, som blev målgruppen i dette
projekt, vil man ikke bruge penge på i disse kommunale sparetider. Tine
Lydolph fortæller dog også, at man i KABS er i gang med at lave et projekt
for en anden gruppe, hvor teorien, metoden og erfaringerne fra Projekt
Kvinde-edukation kan anvendes.
Sammenfattende er der tale om et projekt, som har lavet et særdeles veldokumenteret, fagligt funderet og kvalitetssikret arbejde. Teori og praksis
er sammenvævet på forbilledlig vis, som det fremgår af de to vedlagte
skriftlige arbejder „At blive taget alvorligt‟ og „Fra tab til trivsel‟. Præmisserne for projektet har hele tiden fremstået gennemsigtige, og en vedvarende refleksion har karakteriseret projektets forløb. Erfaringsopsamling,
skriftliggørelse og læring har været sat i system kontinuerligt.
Projektet bringer feltet nye indsigter om den kønnede virkelighed i behandlingsverdenen. Via kompetente kræfter, som har ledet og været tilknyttet projektet, har man opnået en viden om, hvordan man bedst forbereder
kvinderne på at deltage i behandling, vigtigheden af selve relationen til såvel behandlere som ligestillede, hvordan man lykkes med at få den tavse
viden om kvindernes tab og traumer frem, og i den sammenhæng hvilke
metoder der har vist sig egnede til dette formål og til selve målgruppen.
Konklusionen er, at for at opnå de bedste resultater med misbrugsbehandling er det en forudsætning, at kønnet medtænkes. Ydermere har projektet
vist, at ved at undlade at have et for ensidigt fokus på stofbruget bliver der
rum for andet, såsom andre vanskeligheder, men også ressourcer, værdier
og ønsker i livet.
Alt i alt har projektet fået bemærkelsesværdigt meget ud af de givne
rammer og forudsætninger.
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F2. Evaluering af projekt ‘Q- projektet. Rådgivning og støttegrupper til kvinder i behandling’, Fredericia
FORMÅL: Projektet ønsker at yde en ekstra indsats i forbindelse med udviklingen af nye metoder i arbejdet med kvinderne i Fredericia Misbrugscenter. Tilbuddet har derfor særligt fokus på kvindespecifikke problemstillinger. Projektet har tilbudt alle indskrevne kvindelige misbrugere individuel rådgivning og /eller deltagelse i kvindegrupper. Formålet er at opbygge bæredygtige sociale relationer med andre kvinder, som også opretholdes
ud over projektperioden. Et andet vigtigt formål er, at kvinderne begynder
at identificere sig som kvinder og ikke som misbrugere eller som klienter.
ØKONOMISK STØTTE: Der er i alt bevilget 1. 416.000 kr. i perioden 1.
juni 2006 til 1. juni 2009. Projektet er imidlertid blevet forlænget og blev
afsluttet 1. januar 2010.
GRAFISK SAMMENFATNING:
Fortolkning: Et erfaringsbaseret projekt
med en generelt ringe
grad af gennemsigtighed i dokumentationen.

PROJEKTFORLØB: Det fremgår af årsrapporten 2007 til Indenrigs- og
Socialministeriet, at projektet det første år har etableret to kvindegrupper
med 12-14 kvinder, som mødes ugentligt. Derudover er der skabt en fælles
aktivitetsgruppe, som hedder „Aktive Kvinder‟ med mellem 10 og14 deltagere. Den sidstnævnte gruppe består af kvinder både i substitution og stoffrie, og der udbydes forskellige aktiviteter som syning, smykkeværksted
m.m. Derudover er der etableret en gruppe med aktivt misbrugende kvinder
og kvinder i substitutionsbehandling, som har et meget varierende fremmø363

de. Det fremgår også af rapporten, at det er nødvendigt at styre gruppen af
aktivt misbrugende kvinder og kvinder i substitutionsbehandling, da der på
kryds og tværs konkurreres og intrigeres om mænd og stoffer.
Ifølge statusrapport for 2008 til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår,
at der har været etableret to velkørende kvindegrupper. Den første stoppede
efter de første to år, primært fordi de var godt i gang med uddannelse, job,
flexjob m.m. Gruppe to mødes fortsat en gang ugentligt. Det fremgår endvidere, at gruppen er meget aktiv og planlægger en del aktiviteter uden om
Q-projektet. De kommer sammen privat, hvilket har haft stor betydning for
alle i gruppen. For eksempel planlægges der aktiviteter, hvor deltagernes
børn også kan være med. Der har været individuelle samtaler med kvinderne, hvis de for eksempel har haft tilbagefald. Gruppen af aktivt misbrugende kvinder og kvinder i substitutionsbehandling valgte man imidlertid at
opgive på grund af for ustabil en mødedeltagelse.
Jf. den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet har
der været skabt en kultur i grupperne med faste mødetidspunkter. Man
melder til og fra og giver ligeledes besked, hvis man er forsinket. Der har
været forskellige aktiviteter både for den enkelte gruppe og på tværs af de
to grupper. Formålet her har været at udvide gruppemedlemmernes sociale
omgangskreds og øve dem i at møde nye mennesker. I efteråret 2009 har
der i samarbejde med en diætist været afholdt et sundhedskursus over fem
gange. I en af grupperne er der blevet lavet mad en gang om måneden. Af
aktiviteter kan nævnes biografture, udflugter til skov og strand, rådgivning
i personlig pleje og styling, besøg i Fredericia Svømmehal m.m.
Der har været individuelle samtaler både med henblik på at løse svære
konflikter i gruppen og som støtte til enkelte deltagere (for eksempel problemer i parforhold og opdragelsesmæssige problemer med hjemmeboende
teenagers/børn/unge) samt støtte til, hvordan de får den optimale støtte fra
Familieafdelingen m.v.
Opsummerende i den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at projektet har været i kontakt med omkring 40 kvinder enten via deres deltagelse i grupper, i forskellige tilbud og aktiviteter
eller via opsøgende arbejde. Endelig har der også været enkeltsamtaler med
kvinderne.
I projektperioden har der været to projektansatte. Først var Lisbeth
Bohmann tilknyttet. Siden blev Mimi Obel Jensen ansat og har været tilknyttet projektet fra marts 2008 og til dets afslutning 1. januar 2010.
VURDERING: Herunder vurderes projektet i forhold til hver enkelt af de
parametre, som Center for Rusmiddelforskning har evalueret projekterne
på. De enkelte kriterier blev gennemgået på informationsmødet på Aarhus
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Universitet den 13. september 2007, og uddybende informationer kan findes i materialet herfra.
Forandringsmodellen: Der er ikke nævnt nogen teori i projektbeskrivelsen. Der er dog enkelte henvisninger fx til empowerment i midtvejsinterviewet med Lisbeth Bohmann. Grundtanken i forbindelse med empowerment er, at i det øjeblik man giver en person mulighed for selv at handle, da
påbegyndes en gunstig udvikling, og den pågældende begynder at bevæge
sig ud af offerrollen. Et af målene med projektet var, at kvinderne fik magt
over deres eget liv. En anden tanke bag projektet er den hensigtsmæssige
dynamik i det sociale gruppearbejde. Tanken er her, at man bliver normaliseret i en gruppe i og med, man begynder at identificere sig med de andre i
gruppen. Der er netop ikke tale om en behandlingsgruppe, men en gruppe,
hvor fællesskabet og den gensidige tillid skal være udgangspunktet for at
drøfte kvindespecifikke problemstillinger. I den uddybende projektbeskrivelse nævnes problemstillinger som venindeløshed, konkurrencementalitet
mellem kvinderne, manglende evne til at udtrykke egne behov (er til for
andre), stort behov for at udtrykke sig på det ydre plan, prostitution og
dermed forstyrrelse af egen seksualitet, misbrug i nærmeste familie, tilfælde af incest, parforholdet baseres primært på seksualitet, ekstremt lavt selvværd, lever et liv fyldt med skyld og skam. Især er der behov for at udvikle
et nyt tilbud til gruppen i langvarig metadonbehandling, hvor man måske
kan motivere målgruppen til at modtage et tilbud om stoffri behandling på
sigt. I udgangspunktet vides ikke, om et forøget fokus på den nævnte målgruppe kan forandre chancerne for at opnå et stoffrit og personligt udviklende liv for såvel kvindelige misbrugere i stoffri behandling og kvinder i
langvarig metadonunderstøttet behandling.
Dokumentation Midtvejsinterview med Lisbeth Bohmann og det afsluttende interview med Mimi Obel Jensen. I den uddybende projektbeskrivelse nævnes publikationen „Ambulant stoffri nærbehandling – Fredericia projektet‟, Center for Rusmiddelforskning‟, 2003.
Etik og værdier Projektet tager udgangspunkt i praksis og er overvejende
erfaringsbaseret. Grupperne er hovedsageligt bygget op omkring, hvad
brugerne selv bringer op. Helt konkret har man en indledende runde i gruppen, hvor den enkelte tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for hende.
Der spørges også ind til, hvorvidt der er nogle konflikter, der skal løses siden sidst. Et andet eksempel på en høj grad af brugerinddragelse er, da der
skulle ansættes en ny medarbejder på projektet, efter Lisbeth Bohmann
valgte at stoppe. Her blev de deltagende bedt om først at „godkende‟, at
Mimi Obel Jensen tog over. Der er tavshedspligt i gruppen. Man kan også
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vælge at gå ud af gruppen. Det fremgår af midtvejinterviewet med Lisbeth
Bohmann, at hver gruppe har sit eget nedskrevne reglement. Praksis har
været den, at når der kom nye i gruppen, blev de bekendtgjort med reglerne, og reglerne blev også ændret undervejs om nødvendigt. Ud over projektets interne etik og værdier skal Q-projektet samtidigt ses i sammenhæng
med Fredericia Misbrugscenters generelle værdigrundlag. Af dette fremgår,
at brugeren er i centrum. Sidstnævnte viser man sine klienter ved a) imødekommenhed og menneskelighed, b) enkelhed, tilgængelighed og sammenhæng og 3) arbejdsglæde og fagligt engagement.
Dokumentation Som dokumentation på brugerinvolvering er vedlagt fælles grundlag/dagsorden for mandags- og tirsdagsgruppen v/Mimi Obel Jensen. Midtvejsinterview med Lisbeth Bohmann og det afsluttende interview
med Mimi Obel Jensen. Fredericia Misbrugscenters Værdigrundlag (af 26.
maj 2008) er også vedlagt som dokumentation.
Målgruppe: 1) En gruppe af kvindelige misbrugere i stoffri behandling –
omkring 30 personer på årsbasis, 2) En gruppe af kvinder i langvarig metadonunderstøttet behandling – omkring 20 personer. Projektets aktiviteter
tilbydes alle indskrevne kvindelige misbrugere i Fredericia Misbrugscenter,
altså en gruppe på i alt 50 personer. Mens Lisbeth Bohmann var tilknyttet
projektet, erfarede hun, at det ikke lykkedes at få gruppe nr. to til at fungere
hensigtsmæssigt. Fremmødet var for uregelmæssigt.
Det vurderes, at der i projektperioden har været i alt ca. 40 personer
med. Det har været såkaldt flydende grupper. Mens Mimi Obel Jensen har
stået for projektet, har den yngste været i slutningen af 20‟erne og den ældste har været 58 år. Der har været forskel på, om de deltagende har haft et
alkoholproblem eller et stofmisbrug. Førstnævnte gruppe har været anvist
fra sit arbejde, og sidstnævnte gruppe har ikke haft nogen tilknytning til
arbejdsmarkedet, fortæller MOJ.
Dokumentation Det afsluttende interview med Mimi Obel Jensen. Den
afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet.
Metode: Tankegangen bag socialt gruppearbejde er, at den enkelte bliver
normaliseret i en gruppe, idet vedkommende begynder at identificere sig
med de andre i gruppen. Der er ikke tale om en behandlingsgruppe, men en
gruppe, hvor fællesskabet og den gensidige tillid skal være udgangspunktet
for at drøfte kvindespecifikke problemstillinger. I midtvejsinterviewet med
Lisbeth Bohmann nævnes også, at kvinderne på et tidspunkt blev undervist
i spørgeteknikker, hvor de lærte at spørge ind til hinanden. Hele øvelsen
går ud på, at kvinderne lærer at omgås andre kvinder.
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Dokumentation Midtvejsinterviewet med Lisbeth Bohmann og det afsluttende interview med Mimi Obel Jensen. Af bilaget for mandags- og tirsdagsgruppen fremgår, hvilken fast dagsorden man går ud fra til hvert møde.
Varighed, intensitet og struktur: Det fremgår af statusrapporten for år
2007, at grupperne har mødtes en gang ugentligt af to en halv til tre timers
varighed. Ifølge interviewet med Mimi Obel Jensen er der tale om, at man i
2009 har mødtes ca. tre timer hver anden mandag og ca. tre timer hver tirsdag. Derudover har der også som nævnt været arrangeret forskellige arrangementer: foredragsaftener, biografbesøg, sundhedskursus m.m.
Dokumentation Det dokumenteres, at mandagsgruppen i 2009 har været
samlet 29 gange af tre timers varighed, dog altid fire timer den første mandag i måneden, hvor der er blevet lavet mad. I det supplerende notat, som
er vedlagt dokumentationen for varighed, fremgår, at tidsforbruget for
mandagsgruppen i 2008 har haft samme mødehyppighed som i 2009. Tirsdagsgruppen har kørt siden 7. april 2009. Det dokumenteres, at tirsdagsgruppen har mødtes i alt 30 gange af to en halv times varighed. Der er vedlagt dokumentation for, hvilke aftaler man har haft for mandagsgruppen i
perioden 18. januar til 5. juli 2009 og i perioden 3. august til 30. november
2009. Her fremgår bl.a., hvor længe man mødes hver gang, og/eller om den
projekttilknyttede er til stede. Disse aftaler i de to grupper er løbende blevet
justeret, og det er den sidste version, som CRF har fået udleveret. Der er
endvidere vedlagt bilag for mandagsgruppen (plan for sommerferieperioden, dateret 12. juni 2009). Der er også vedlagt dokumentation for fælles
arrangementer i Q-grupperne i perioden 12. oktober 2009 til 14. december
2009. Der er dokumentation for programmet for sundhedskursus i Qgruppen med temaet: Sund og god mad – hvorfor og hvordan? ved diætist
Ruth Holm Jessen, som løb over fem kursusgange. Årsrapporten 2007 og
2008 til Indenrigs- og Socialministeriet samt den afsluttende statusrapport
til Indenrigs- og Socialministeriet.
Individuel planlægning og koordinering: I forbindelse med etableringen
af de enkelte grupper blev hver enkelt opfordret til at komme frem med,
hvad de kunne tænke sig at bruge Q-gruppen til. Såfremt der har været behov, har man tilbudt individuelle samtaler.
Dokumentation: Midtvejsinterview med Lisbeth Bohmann. Det afsluttende interview med Mimi Obel Jensen.
Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø: Projektet er kendt i
Fredericia Misbrugscenter og på værestederne i Fredericia. Samarbejdet er
foregået blandt personalet på misbrugscentrene; behandlerne, rådgiverne,
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psykologer og på arbejdsmarkedsprojektet (inden for misbrugsregi). Desuden har Center for Misbrugsbehandling i Århus Kommune vist interesse for
Q-projektet, idet man i Århus selv har overvejet at etablere kvindegrupper.
Dokumentation: Den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet.
Hvordan dokumenteres, at målene er nået? Succeskriteriet er, at 70 % af
Fredericia Misbrugscenters kvindelige klienter vil blive involveret i projektets aktiviteter ved enten at benytte det individuelle rådgivningstilbud
og/eller ved deltagelse i kvindegrupperne. Et andet succeskriterium er, at
25 % af kvinderne i målgruppen i langvarig understøttet metadonbehandling tager imod et tilbud om stoffri behandling. Endelig er succeskriteriet
også at forbedre deltagernes livskvalitet. Som det fremgår af den uddybende projektbeskrivelse, vil man koncentrere sig om at se på deltagernes udsagn for at måle den forbedrede livskvalitet.
Med hensyn til målet om de 70 % må det siges at være blevet opfyldt.
40 af de potentielt ca. 50 kvinder, som er i målgruppen, har deltaget. Det
andet mål, nemlig at 25 % af kvinderne i langvarig understøttet metadonbehandling tager imod et tilbud om stoffri behandling, er imidlertid ikke
blevet indfriet. Som nævnt var målgruppen ikke tilstrækkelig stabil i fremmødet, hvorfor man opgav at køre denne gruppe.
I den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at der er skabt gode relationer og kontakter med kvinderne indbyrdes i
de forskellige projekter og behandlingsprogrammer, som eksisterer i Fredericia Misbrugscenter. Der er også kontakt med værestederne i Fredericia for
henholdsvis aktive og stoffrie misbrugere, for eksempel gennem mødeaktiviteter og arrangementer. Desuden er der etableret kontakt til misbrugscentrets behandlere, som har kendskab til Q-projektet, og som har mulighed for at henvise kvinder til projektet. Den ene af de to grupper, som nu er
etableret, er velkørende. Den mødes hver anden mandag uden projektmedarbejder og hver anden mandag med projektmedarbejderen. Denne gruppe
kendetegnes ved, at der ikke har været den store udskiftning af gruppemedlemmerne, og de kender derfor hinanden ret godt. Den anden gruppe er nyetableret og har haft en svær start grundet stor udskiftning i gruppen (på
grund af blandt andet tilbagefald, og andre har trukket sig af private årsager). Gruppen mødes hver tirsdag, hver gang med en projektmedarbejder.
Projektet vurderes i den afsluttende status til Indenrigs- og Socialministeriet til at have haft en stor grad af succes. Dette udsagn begrundes med, at
dels er der „mange kvinder, der har været og fortsat er i kontakt med kvindegrupperne, og dels fordi kvinderne ved forespørgsel giver udtryk for, at
de er meget glade for tilbuddet og har et ønske om, at det kan fortsætte‟.
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Det fremgår også, at i forbindelse med forrige års status til Indenrigs- og
Socialministeriet blev kvinderne spurgt om, hvad de får ud af at være med i
Q-gruppen, og hvordan Q-projektet kan styrkes. Svarene på disse spørgsmål viser, at kvinderne har haft stor glæde af at komme i grupperne. I statusrapporten fra 2008 står mere præcist opført seks positive besvarelser på
spørgsmålet: „Hvad får I ud af at være med i Q-projektet?‟. Udbyttet går på
opbygningen af relationer til andre kvinder samt den positive indflydelse på
fortsat at holde sig clean. På spørgsmålet om, hvordan Q-projektet styrkes,
er der opført tre forskellige svar, blandt andet at man gerne vil have flere
foredragsholdere. Dette lyttede man til, og i 2009 har der været sat mere
fokus på indholdet, og der har således været en bredere vifte af temaer i
grupperne.
I 2007 er der blevet lavet en undersøgelse af studerende Nanna Øland
Frederiksen ved Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Den pågældende rapport „Kvindegrupper ved Fredericia Misbrugscenter‟ er imidlertid ikke vedlagt som dokumentation til CRF.
Det ville have styrket den samlede dokumentation, hvis der havde været
vedlagt en opgørelse af, hvor mange der har været med i de enkelte grupper, som har været etableret i løbet af hele projektperioden. Man kunne have vedlagt en deltagerliste til hvert kursus med registreret fremmøde. En
sådan fortegnelse kunne have givet et bedre overblik over projektets samlede forløb. Vedr. måling af livskvalitet ville det også have styrket projektet, hvis der mere systematisk var lavet kvalitative undersøgelser af de deltagendes udbytte igennem hele projektet. Som det fremstår her, er der tale
om enkelte løsrevne besvarelser, og der er ikke belæg for, at disse udtalelser kan ses som repræsentative for alle kvinder, som deltog. For eksempel
kunne det også have været væsentligt med flere overvejelser og undersøgelser blandt målgruppen af kvinder i langvarig metadonunderstøttet behandling. Hvorfor var tilbuddet ikke mere attraktivt, end tilfældet var, og
kunne man have justeret det undervejs, således at man ikke havde behøvet
helt at opgive denne anden målgruppe? Endelig skal nævnes, at projektet er
bedst dokumenteret i sidste halvdel af projektet, hvor Mimi Obel Jensen
var ansvarlig. Her er der for eksempel vedlagt dokumentation for gruppens
mødeaktiviteter og diverse arrangementer.
Dokumentation: Det afsluttende interview med Mimi Obel Jensen. Midtvejsinterviewet med Lisbeth Bohmann. Årsrapporten 2007 og 2008 til Indenrigs- og Socialministeriet samt den afsluttende statusrapport til Indenrigs- og Socialministeriet. Dagorden for mandags- og tirsdagsgruppen,
oversigt over planlagte møder og aktiviteter.
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Gennemsigtighed: I forhold til de mål, som projektet selv satte op i forbindelse med projektansøgningen, er der tale om en ringe grad af gennemsigtighed. Man dokumenterer, at forskellige grupper er blevet etableret, og
hovedsageligt for sidste halvdel af projektperioden dokumenteres mere
præcist, hvilken struktur møderne har haft samt, hvilke aktiviteter der har
været på programmet. Der savnes dog en mere generel kvalitativ dokumentation i forhold til, hvad de deltagende selv har fået ud af at deltage i grupperne, de individuelle samtaler og aktiviteterne. Der savnes også en generel
kvantitativ dokumentation for hele projektperioden (hvor mange grupper
har mødtes hvor mange gange, og hvor mange deltog fra gang til gang). En
mere detaljeret aktivitetskalender for hele projektperioden ville også være
at ønske, idet det ville have været med til at styrke overblikket over projektets indhold og udvikling.
SAMLET VURDERING: Projektet tager fat på at idéudvikle inden for et
område, som endnu ikke er blevet ofret den store opmærksomhed i en
dansk misbrugssammenhæng, nemlig at målrette tilbud til kvindelige eksmisbrugere og aktive misbrugere. Man har haft succes med at tiltrække den
første gruppe, men ikke den anden. Dokumentationen til projektet udgøres
primært af statusrapporterne til Indenrigs- og Socialministeriet samt bilag
med fortegnelse over gruppemøder og aktiviteter for sidste halvdel af projektet, mens Mimi Obel Jensen var ansat. Det fremgår af dokumentationen,
at kvinderne får meget ud af at deltage, idet de ændrer selvbillede og har
dannet netværk med hinanden uden for misbrugscentrets regi. Begge interviews, som er givet til CRF, dokumenterer også dette. Det ville imidlertid
have styrket projektets resultater, hvis man i højere grad havde tænkt igennem, hvordan man løbende i projektet ville have skabt god dokumentation
for resultater og mangel på samme. Det er selvfølgelig korrekt, at et stabilt
fremmøde i sig selv er med til at dokumentere et vist udbytte, men det ville
have været godt, om den forbedrede livskvalitet og de forbedrede sociale
kompetencer mere systematisk var blevet beskrevet på baggrund af sammenlignelige data fra hele projektperioden.
Det fremgår i den uddybende projektbeskrivelse til Indenrigs- og Socialministeriet, at man i Fredericia Misbrugscenter altid tilstræber at anvende
de indhøstede erfaringer i en fremtidig praksis. Q-projektet har været et
godt tilbud til kvinderne i gruppen af kvindelige misbrugere i stoffri behandling, og dermed har projektet synliggjort, at der er et behov for grupper udelukkende for kvinder.
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Bilag 1. Interviewguide/manual
1. FORANDRINGSMODELLEN
A. Hvilke teori(er) er grundlaget for det valgte projekt?
B. Hvilken forskning er der lavet på området (husk at få litteraturhenvisninger)?
C. Hvad siger teorierne/forskningen om de mål, som I har sat jer (husk
at få litteraturhenvisninger)?
D. Hvad siger teorien/forskningen om at opnå forandringer i forhold til
jeres mål på henholdsvis det korte og det lange sigt?
E. Kender I mere konkret til lignende projekter (DK eller udlandet)?
Eller ved I, om der ikke findes lignende projekter?
F. Kender I til andre teorier/anden forskning, som fokuserer på jeres
mål?
2. ETIK OG VÆRDIER
A. Hvordan sikrer I brugerinvolvering? (er der systematiske overvejelser, og er der konkrete tiltag: fx brugere i bestyrelsen til et værested,
brugermøder eller brugeren er med i udarbejdelse af handleplan (§
111) og selv skriver under).
B. Hvordan sikrer I jer, at minoritetsgruppers særlige behov tilgodeses,
og i så fald hvad er disses særlige behov?
C. Hvordan forholder I jer, hvis en bruger afbryder projektet? (fx en
OD, kommer de ud af behandlingssystemet, kommer de ud af kriminalitet, hvad med evt. børn). Holder I møde inden, og har I en fast
procedure, når nogle afbryder projektet? Hvad ligger til grund for
denne evt. procedure?
D. Har I et reglement for projektet? Er det et skriftligt eller et mundtligt
reglement? Hvordan håndterer I brud på reglementet (fx straf og
sanktioner).
E. Har projektet et værdigrundlag/menneskesyn, som foreskriver (alle/nogle af) jeres handlinger/relationer til klienterne, og i så fald hvad
består dette grundlag i?
F. Gør man sig overvejelser i forbindelse med at basere et projekt for
socialt sårbare personer på dette værdigrundlag? (fx har mange fra
denne gruppe forskellige psykiatriske lidelser, intellektuel funktionsnedsættelser, manglende skolegang, helbredsmæssige problemer
m.m.)
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3. MÅLGRUPPE
A. Hvem er jeres målgruppe, og hvem er ikke jeres målgruppe?
B. Kan I give en nærmere udspecificeret karakteristik af jeres målgruppe (hvad den er og ikke er)?
C. Hvilke specifikke ressourcer/risikofaktorer kendetegner denne målgruppe? Hvordan påvirker ressourcer/risikofaktorer denne målgruppes succes eller mangel på succes?
D. I hvilket omfang er der overensstemmelse mellem målgruppen og
den faktiske deltagergruppe? (Hvad enten der svares be- eller afkræftende skal svaret begrundes).
E. Hvordan er ansøgnings-/visitationsproceduren tilrettelagt?
F. Hvilke kriterier er der for udelukkelse/bortvisning af klienter før tid?
4. METODE
A. Hvilke metoder/teknikker anvendes (fra særlige kognitive metoder til
motionsløb, indkøb af sund kost, kontaktperson m.m.)?
B. Anvendes der evidensbaserede metoder/teknikker? Hvis ja, hvordan
anvender I så dem så? (Her er det igen vigtigt, om de kender til diskussionen om evidens inden for feltet, fx gennem tidsskriftet „STOF‟
e.a.)
C. Hvordan skaber metoderne/teknikkerne den ønskede forandring/indlæring, - jf. jeres projektmål?
D. I hvilket omfang er der knyttet håndbøger/guidelines med klare
strukturer og handlingsanvisninger til jeres program?
E. Er metoderne/teknikkerne lige egnede i forhold til alle grupper, baseret på fx køn, alder, etnicitet, religion, sprog m.m. (sociokulturelle
forskelligheder).
F. Gøres der særlige tiltag for at fastholde/støtte de svageste deltagere
med særlig risiko for ophør? (fx deltagere med et sidemisbrug, med
en dobbeltdiagnose eller med anden etnisk baggrund). I så fald, hvad
består disse metoder/teknikker i?

376

5. VARIGHED, INTENSITET OG STRUKTUR
A. Hvilken varighed regnes der med for den enkelte deltager i projektet,
og hvordan stemmer det overens med det faktiske forløb? Begrund
svar.
B. Hvordan er programmets enkelte faser (dags/uge/månedsplan) tilrettelagt (struktur)? Beskriv indholdet af de enkelte faser. Begrund svar.
C. Hvor høj er intensiteten i programmet målt med a) timers aktivitet pr.
uge (delt ud på de forskellige aktivitetselementer), og klientbehandlerratio (behandlertimer pr. uge pr. klient)? Hvorfor har I
bygget det op på denne måde?
D. I hvilket omfang foregår projektet gruppevis og/eller individuelt?
Begrund svar.
E. Hvilke konsekvenser er der for projektgennemførelsen, hvis møder/aktiviteter ikke gennemføres? Begrund svar. (Spørgsmålet går på
projektet).
F. Hvilke konsekvenser har det, hvis projektets evt. regler ikke overholdes? (Eks: hvis man møder op i påvirket tilstand). (Spørgsmålet
går på bruger/ projekt).
6. INDIVIDUEL PLANLÆGNING OG KOORDINERING
A. Hvordan tilpasses projektet den enkelte deltagers specifikke behov?
Inddrages familie og socialt netværk? Hvis ja, hvordan? Hvis nej,
hvorfor ikke?
B. Hvordan integreres projektet i den enkelte deltagers handleplan eller
forankres på anden vis individuelt? Fremgår aktiviteten af handleplanen som en del af den målsætning, der er formuleret? Findes der
en handleplan/har I kendskab til en sådan/kan vi få adgang til den?
C. Hvordan planlægges deltagerens forløb efter endt deltagelse i projektet? Inddrages deltageren i denne planlægning? Hvis ja, hvordan inddrages han eller hun?
D. Hvordan foregår den løbende bedømmelse af deltagernes fremskridt,
både ift. projektets mål og ift. hans/hendes behov og muligheder? Er
der kriterier for den bedømmelse? (Sker evt. på morgenmøder, – klienten kan få det dårligt i en periode. Har man fx ASI og hvis ja,
hvordan bruges ASI i den løbende bedømmelse?).
E. Hvilke konkrete tiltag gøres der for deltagere, der falder ud af programmet?
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F. Hvordan er samarbejdet med eksterne parter, herunder inddragelse af
andre kommuner, psykiatri, egen læge, kriminalforsorg, arbejdsformidling, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante myndigheder?

7. MEDARBEJDERE, LEDELSE, SAMARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ
A. Hvordan er behandlernes og andre medarbejderes uddannelse og erfaring?(der skal laves en detaljeret beskrivelse). Hvorfor har I valgt
de medarbejdere til projektet?
B. Hvordan opretholdes og udvikles projektmedarbejdernes faglige viden? Hvilke muligheder/krav er der herunder for supervision og efteruddannelse? Hvorfor gør I det på den måde?
C. Hvordan er medarbejdere og behandlere blevet forberedt forud for
projektstart/ansættelse? Hvorfor har I gjort det på den måde?
D. Hvilke retningslinjer er der for ansvars- og arbejdsfordeling? Hvorfor griber I det an på den måde?
E. Hvad gøres der for at skabe/opretholde et godt og motiverende samarbejde og arbejdsklima? Har I medarbejdertilfredshedsundersøgelser eller MUS-samtaler? Hvor højt har sygefraværet været det første
halve/hele år for ansatte på projektet? Hvorfor er det tilrettelagt på
den måde?
F. Hvordan håndterer I evt. konflikter mellem bruger og personale?
(samt mellem ledelse og personale/mellem bruger og bruger). Hvorfor gør I det på den måde?
8. HVORDAN DOKUMENTERES EFFEKTEN I FORHOLD TIL
MÅLENE (i hvor høj grad målet blev nået)
A. I hvor høj grad er målet nået?
B. Er der nogen særlige grupper, der har svært ved at nå målet? (køn,
etniske minoriteter e.a.)
C. Har der været delmål?
D. I hvor høj grad er disse evt. delmål nået?
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Bilag 2. Scoringsskema for evaluering

1. Forandringsmodellen

3. Målgruppe

1A Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

3A Lokal
erfaring

Generel
erfaring

1B Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

3B Lokal
erfaring

Generel
erfaring

1C Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

3C Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

1D Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

3D Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

1E Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

3E Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

1F Lokal
Generel
erfaring erfaring
N

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

3F Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

2. Etik og værdier
2A Lokal
Generel
erfaring erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

Vidensbaseret Dokupraksis
mentation

4. Metode
Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

4A Lokal
Generel
erfaring erfaring

2B Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

4B Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

2C Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

4C Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

2D Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

4D Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

2E Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

4E Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

2F Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation

4F Lokal
erfaring

Generel
erfaring

Vidensbaseret
praksis

Dokumentation
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1

JA
Findes der en formuleret struktur (fx en uge/dagsplan, tilgængelighed for tilbuddet, åbningstider o. lign. hos jer)
* Hvis JA, hvilke:__ åbent hver dag 8-14. Whiteboard med ugeplaner a la skoleskema og whiteboard med specielle arrangementer

NEJ

ej aktuelt

JA

NEJ

ej aktuelt

* Hvis JA, kan det dokumenteres at strukturen er blevet gennemført
(er åbningstiderne som beskrevet, er gruppeseancerne blevet
gennemført m.m.)
- Hvis JA, hvilken dokumentation foreligger:

2

NEJ

ej aktuelt

JA

NEJ

ej aktuelt

Mangelfuld dok.

Findes der en formuleret varighed for indsatsen (fx et forløb på 8 JA
uger, enkelte samtaler af ½ times varighed, morgenmadsseance på
2 timer o. lign.)
* Hvis JA, hvilke:____________________________________
____________________________________

NEJ

JA
NEJ
* Hvis JA, kan det dokumenteres at varigheden har været som
planlagt (hvor lang tid har forløbet reelt varet, hvor længe har ad
hoc samtalerne varet og lign.)
- Hvis JA, hvilken dokumentation foreligger:
Mangelfuld dok.

4

Delvis Overbevidok. sende dok.

ej aktuelt

ej aktuelt

Delvis Overbevidok. sende dok.

Findes der en formuleret intensitet for indsatsen (fx hvor ofte klienterne modtager indsatsen)
* Hvis JA, hvilke:_Udgangspunktet er 25 timer - de får lavet en
plan, som den enkelte kan indfri
____________________________________

JA

NEJ

ej aktuelt

* Hvis JA, kan intensiteten dokumenteres (hvor meget modtog
klienterne reelt o. lign.)
- Hvis JA, hvilken dokumentation foreligger:
_______________________________________________

JA

NEJ

ej aktuelt

Mangelfuld dok.
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Delvis Overbevidok. sende dok.

JA
Findes der et formuleret tal for, hvor mange der har været indskrevet i jeres program/på institutionen/centret eller deltaget i aktiviteten (antal personer)

* Hvis JA, kan dette dokumenteres (antal indskrevet i programmet/på institutionen o. lign.)
- Hvis JA, hvilken type dokumentation foreligger:
Visitationslisten fra jobcentret

3

Mangelfuld dok.

Delvis Overbevidok. sende dok

5

Findes der et formuleret tal for, hvor mange der har afsluttet programmet/tilbuddet som planlagt (antal personer)

JA

NEJ

ej aktuelt

* Hvis JA, kan dette dokumenteres?
- Hvis JA, hvilken type dokumentation foreligger:

JA

NEJ

ej aktuelt

Mangelfuld dok.

6

Finder der en formuleret individuel planlægning sted
JA
a) I form af en individuel plan
Hvis JA, Hvilken:_
b) I form af andre skriftlige statusopgørelser over den enkelte JA
klient?
Hvis JA, Hvilken:
JA
* Hvis JA for a eller b, kan planer, status e.a. dokumenteres
- Hvis JA, hvilken dokumentation foreligger:

7

Delvis Overbevidok. sende dok.

NEJ

ej aktuelt

NEJ

ej aktuelt

NEJ

ej aktuelt

Mangelfuld dok.

Delvis Overbevidok. sende dok.

Medarbejderne
a) Hvor mange medarbejdere er ansat hos jer
b) Hvor mange af medarbejderne har en social/sundhedsfaglig
bacheloruddannelse (soc.pæd., soc.rådgiv.folkeskolelærer, sygepl.)
Hvis nogle, hvilke:_________________________
c) Hvor mange af medarbejderne har en kort social/sundhedsfaglig uddannelse (SOSU-hjælper, pædagogmedhj. og lign.)
Hvis nogle, hvilke:___________________________
d) Hvor mange af medarbejderne har en akademisk uddannelse
Hvis nogle, hvilke:___________________________
e) Hvor ofte modtager medarbejderne supervision
f) Hvor mange af medarbejderne har en efteruddannelse
(OBS! Der kræves et diplom på en efteruddannelse af mindst 1 års varighed eller 15 hele dage)

Hvilke:
_____________________________________
* Kan ovenstående dokumenteres
- Hvis JA, hvilken type dokumentation foreligger:
__CV bliver ikke fremsendt

JA

NEJ

Mangelfuld dok.

ej aktuelt

Lovet Overbevidok. sende dok
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For score i 1. Forandringsmodel, 2. Målgruppe, 3. Metode og 4. Etik, scores der ud
fra nedenstående kriterier:
For hvert af nedenstående scoringskriterier gælder, at vi bruger en inddeling i:
0: Intet (fx intet lokalt erfaringsbaseret i besvarelse af spørgsmål)
1: Noget (fx få isolerede beskrivelser)
2: Meget (fx flere sammenhængende beskrivelser)

1.
2.
3.
4.

Lokal erfaringsbaseret (fx „Jeg har oplevet‟ „Vi har oplevet‟)
Generel erfaringsbaseret (fx ved at generalisere sit eget ud til andre; er i besiddelse
af en stor erfaringshorisont).
Vidensbaseret praksis (fx ved systematiske forskningsbaserede refleksioner eller ved
at sammenknytte teori og praksis ).
Forandringsmodellen dokumenteres (ved at henvise til litteraturreferencer, hjemmesider, beskrivelser af lignende projekter m.m.)

8. Hvordan dokumenteres effekten i
forhold til målene
8
A

Ingen/usammen- Erfarings- Simpel
System.
hængende dok.
baseret
opgørelse opgørelse af
dok.
af effekt effekt

8B Ingen/usammen- Erfarings- Simpel
System.
hængende dok. baseret
opgørelse opgørelse af
dok.
af effekt effekt

8C Ingen/usammen- Erfarings- Simpel
System.
hængende dok. baseret
opgørelse opgørelse af
dok.
af effekt effekt

8D Ingen/usammen- Erfarings- Simpel
System.
hængende dok. baseret
opgørelse opgørelse af
dok.
af effekt effekt

Udregning af scorer

Scoringsmanual kan tilsendes ved henvendelse til
Mads Uffe Pedersen (mup@crf.au.dk).
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