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0. 
INDLEDNING

0.1 FORORD

Pilotprojektet ”Pilotafprøvning af nye indsatser til at forebygge spiritus- og narkotikakørsel og 

hjælpe mennesker med et skadeligt rusmiddelbrug i behandling” (forkortet FIAT-projektet1) er 

igangsat af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og udført i tæt samarbejde 

med Rådet for Sikker Trafik, fire politikredse og rusmiddelcentre i 27 kommuner i Danmark. 

Alle parter har været med i udviklingen af projektet, og tre nye forebyggende indsatser er 

blevet afprøvet i de deltagende politikredse og rusmiddelcentre. Center for Rusmiddelforsk-

ning har været ansvarlig for at undersøge, om de nye indsatser kan integreres i politiets og 

kommunernes arbejde, og fokus har primært været på, om indsatserne ser ud til at fungere 

efter hensigten, samt hvilke faktorer der kan hindre eller understøtte implementeringen af 

indsatserne. Dette er blevet undersøgt via anonyme registreringer, samt gennem interviews 

med involverede fra politiet, kommunernes rusmiddelcentre og personer, der er blevet hen-

vist til et rusmiddelcenter ifm. en af de nye indsatser. Selve dataindsamlingen har varet i 12 

måneder (marts 2021-februar 2022).

Indsatserne har betydet, at knap 1.900 personer, som er blevet sigtet for og/eller er i risiko for 

fremtidig spiritus- eller narkotikakørsel, er blevet opfordret til at sige ja til at blive kontaktet 

af en rusmiddelrådgiver – for at snakke om muligheden for rådgivning og evt. behandling. 

De involverede ved både politiet og rusmiddelcentrene fortæller, at de synes indsatserne er 

meningsfulde, og begge parter oplever, at indsatserne kan integreres i deres daglige arbejde 

uden mange ekstra ressourcer. Ud af de knap 1.900 personer har 23% taget imod tilbuddet 

og er blevet henvist til et offentligt rusmiddelcenter i deres kommune. Med andre ord har 

knap 1.900 personer med risiko for skadeligt rusmiddelbrug fået information om, at der fin-

des et gratis tilbud om hjælp til dem i deres kommune, og ca. hver fjerde har samtykket til at 

blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. 

I denne rapport beskrives de erfaringer, der er gjort med de nye indsatser, der skal forebygge 

spiritus- og narkotikakørsel, og hjælpe mennesker med et skadeligt rusmiddelbrug i behand-

ling. Baseret på erfaringerne fra de fire politikredse og offentlige rusmiddelcentre i 27 kom-

muner, giver rapporten et tydeligt billede af, at indsatserne har et stort potentiale ift. at hjælpe 

mennesker med risiko for et skadeligt rusmiddelbrug i kontakt med rusmiddelrådgivning/-

behandling samt, hvordan de nye indsatser bedst muligt kan indgå i de daglige rutiner i poli-

tiets og kommunernes arbejde med hhv. spiritus-/narkotikakørsel og rusmiddelrådgivning/-

behandling. Desuden indeholder rapporten foreløbige anbefalinger til, hvordan indsatserne 

kan fastholdes, forbedres og evt. afprøves i andre politikredse i Danmark. 

1  Pilotprojektet havde oprindeligt fokus på Forebyggende Indsatser mod Alkohol i Trafikken (heraf, FIAT).
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0.2 LÆSEVEJLEDNING

Pilotprojektets primære målgruppe er personer med et formodet skadeligt rusmiddelbrug, 

som har kørt (som fører af fx bil, motorcykel, eller knallert) i påvirket tilstand og/eller er i ri-

siko for at gøre det i fremtiden. I rapporten anvendes ’person’ om denne målgruppe. Kernen i 

alle de tre indsatser er, at en betjent rækker hånden ud og opfordrer relevante personer til at 

samtykke til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Det referer vi til som ’henvisning’ igen-

nem rapporten. De personer der ifm. projektet er blevet opfordret til at give samtykke til at 

blive ringet op af en rusmiddelrådgiver refereres til som ’henviste personer’, og de personer 

der har taget imod tilbuddet refereres til som ’personer, der har samtykket’, eller ’personer 

der har taget imod tilbuddet’. Derudover anvendes både ’behandling’ og ’rådgivning’ til at be-

skrive de mangeartede tilbud, som de danske rusmiddelcentre tilbyder, lige fra medicinsk be-

handling (substitutionsbehandling), over rådgivning omkring skadeligt alkohol- og stofbrug 

og afhængighed, individuelle og gruppebaserede behandlingsforløb, til forskellige former 

for social- og sundhedsfaglig støtte.

Vi har valgt at præsentere de kvantitative data separat for hver politikreds således, at det er 

muligt at læse afsnittene uafhængigt af hinanden. Derfor vil der fremgå nogle gentagelser 

i beskrivelserne af procedurer og resultater for de politikredse, der har arbejdet med den 

samme indsats.

De kvalitative data bruges først og fremmest til at nuancere de kvantitative data, og der vil i 

rapporten blive præciseret, hvis et afsnit tager afsæt i andre dele af det kvalitative materiale, 

end afsnittet umiddelbart lægger op til. Det vil i hovedparten af tilfældene gælde de afsnit, 

der omhandler de deltagende henviste personers oplevelse af indsatserne, fordi der des-

værre er få interviews med denne gruppe.

Både kvantitative og kvalitative data fra pilotprojektet belyser kun enkelte elementer i imple-

menteringen af de forskellige indsatser, som politikredsene har valgt at arbejde med. Derfor 

vil resultaterne, der præsenteres i denne rapport, være afgrænset til specifikke lokale om-

stændigheder og prioriteringer. Disse forskelle i valg af indsatser og omfang (om der fx har 

været 2 eller 11 kommuner med) samt i prioritering af ressourcer medfører, at resultaterne 

ikke kan sammenlignes en-til-en mellem politikredse og/eller indsatser. 

I det hele taget er det vigtigt at understrege, at der er tale om et pilotprojekt med et relativt 

lille datagrundlag og som derfor hverken kan eller skal skabe grobund for generaliseringer 

af politiets eller rusmiddelcentrenes arbejde. Vi mener ikke desto mindre, at der er vigtigt 

læring at drage af pilotprojektet bl.a. om de nye indsatsers potentiale ift. at få flere personer 

med skadeligt rusmiddelbrug i kontakt med en rusmiddelrådgiver, som kan hjælpe dem og 

derved også hjælpe resten af samfundet, fx ift. at forebygge spiritus- og narkokørsel og de 

mange andre negative effekter, der kan være ved, at personer med et skadeligt brug ikke får 

hjælp. Vi håber således, at rapporten kan bidrage til inspiration og vidensdeling.
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0.3 TAK 

Vi ønsker at rette en stor tak til alle, som har bidraget til projektet. Først og fremmest de 

medarbejdere ved politi og rusmiddelcentre, der har arbejdet målrettet med projektet og 

hjulpet med dataindsamlingen, samt alle de medvirkende (fra politiet, rusmiddelcentre og 

ikke mindst de personer, der har været involveret i en af indsatserne), der gennem interview 

og på møder har fortalt os om deres erfaringer med og holdninger til indsatserne. Ved politiet 

ønsker vi at rette en særlig tak til Preben B. Klitgaard, Henrik Taaggaard, Jeanette S. Nielsen, 

Jørgen Christensen, Luna V. Willadsen, Anette Brix, Kirstine B. Klukan, Brian S. Grayston, og 

Poul Erik L. Thomsen for deres store arbejde med at implementere de nye indsatser. Derud-

over ønsker vi at takke alle, der på forskellig måde har bidraget til, at projektet er blevet gen-

nemført; Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning samt Lise Heiner 

Schmidt, Pernille Ehlers og Bjørn Olson fra Rådet for Sikker Trafik, der var med til at sætte 

projektet i gang og udforme projektbeskrivelsen og som har bidraget med værdifuld viden 

ang. rusmiddelproblematikker og trafiksikkerhed igennem projektet, samt alle medlemmer 

af projektets følgegruppe, der gennem deres konstruktive kritik hele tiden har sørget for at 

kvalificere projektet og hjælpe med at udbrede kendskabet til projektet. Det drejer sig om 

Birgit Hellner, Bornholms Politi, Tove Hels, tidl. Rigspolitiet, Bjarne Elholm og Isabella Fre-

derikke Øllgaard, Alkohol og Samfund, samt Lise Heiner Schmidt, Pernille Ehlers og Bjørn 

Olson fra Rådet for Sikker Trafik. En særlig tak til vores kollegaer ved Center for Rusmiddel-

forskning for deres uvurderlige hjælp til dataindsamling og datahåndtering; AC-medarbejder 

Michael Mulbjerg Pedersen samt studentermedhjælpere Natascha Hareskov Jensen, Eskil 

Walther Hansen, Lisa Kruse og Josephine Grote.

Endelig også en stor tak til TrygFonden for at give os mulighed for systematisk at afprøve og 

undersøge nye, lovende forebyggende indsatser til gavn for den enkelte, der får hjælp og 

behandling/rådgivning omkring vedkommendes rusmiddelbrug og for alle andre, som bliver 

påvirket af det skadelige rusmiddelbrug, herunder også ift. trafiksikkerheden i Danmark.
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1. 
BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BEHOV FOR NYE INDSATSER TIL AT FOREBYGGE SPIRITUS- OG 
NARKOTIKAKØRSEL

Cirka 6.500-7.000 danskere bliver hvert år sigtet for at køre spirituskørsel (Færdselslovens 

§53). De har i mange år udgjort størstedelen af politiets sigtelser inden for den del af Færd-

selsloven, som omhandler kørsel i påvirket tilstand, dvs. spirituskørsel (§53) og kørsel under 

påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v. dvs. narkotikakørsel (§54). Siden 

2017 har antallet af sigtelser for narkotikakørsel oversteget spirituskørsel, men spirituskørsel 

udgør stadig et større trafiksikkerhedsproblem end narkotikakørsel. Cirka hver femte trafik-

dræbte i Danmark mister livet i en spiritusulykke (1) og i ca. hver fjerde dødsulykke i trafikken 

er mindst en af trafikanterne påvirkede af spiritus, narkotika eller medicin (2). På trods af 

mange år med nedgang i antallet af personer, der kom alvorligt til skade i spiritusulykker, er 

kurven fladet ud. Derfor er forebyggelse af spiritus-/narkotikakørsel et af hovedindsatsområ-

derne i dansk trafiksikkerhedsarbejde.

Ifølge en forekomstundersøgelse fra 2019, der havde til formål at informere om og målrette 

politiets operative indsats mod spirituskørsel, var forekomsten af kørsel med en promille på 

over det tilladte niveau på 0,5 (spirituskørsel) markant højere blandt mænd (0,24%) end kvin-

der (0,12%) og højest blandt 45-64-årige. Samtidig viste undersøgelsen, at de politikredse med 

høj forekomst typisk havde mange trafikuheld hvor alkohol var indblandet (3). Internationale 

studier har vist, at mænd over 55 år med lav indkomst, højt alkoholforbrug og ringe accept af 

regler udgør en særlig risikogruppe i trafikken, samt at spirituspåvirkede yngre mænd mellem 

18 og 35 år har en større risiko for at være involveret i trafikulykker end andre bilister (4). 

Der er flere indikationer på, at en væsentlig del af de personer, der sigtes for spiritus- el-

ler narkotikakørsel i Danmark, har underliggende problemer med skadeligt rusmiddelbrug. 

Ulykkesstatistikken i Danmark viser, at en høj andel af uheldsimplicerede spirituspåvirkede 

førere af motorkøretøjer har promiller over 1,2. Ligeledes er der en høj andel af spirituspåvir-

kede førere i dagtimerne med høje promiller. Blandt spiritusulykker med personskade i tids-

rummet kl. 6-19 mandag-torsdag, hvor en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj var 

involveret i ulykken, havde føreren en promille på 1,2 eller derover i ca. 66% af tilfældene (5). 

Samtidig er der en stor andel, som bliver sigtet flere gange: en dansk undersøgelse fra 2015 

fandt, at 17% af dem der fik en dom for spirituskørsel i 2008, fik mindst én dom mere herfor 

inden for 5 år (6). Den gruppe betegnes som recidivister, og det er især pga. denne gruppe, at 

politiet efterspørger nye forebyggende indsatser. 

Politikontroller, sanktioner samt generel information og kampagner har hidtil været de vig-

tigste indsatser i forhold til spiritus- og narkotikakørsel i Danmark. Problemet er, at der i de 
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nuværende indsatser og sanktioner ikke er fokus på det skadelige rusmiddelbrug, som i en 

del tilfælde ligger bag fx spirituskørsel. Studier har vist, at de mangeartede problemstillinger 

hos recidivister gør det svært at adressere alle faktorer i forebyggelse af spiritus- og narko-

tikakørsel, og at den mest effektive måde at reducere recidivisme er at tilbyde interventioner, 

der anvender intensiv supervision i kombination med uddannelse (7-9). I Danmark har vi de 

såkaldte Alkohol-Narko-Trafik (ANT) kurser2 (for personer der ønsker at generhverve kørekor-

tet/har fået kørselsforbud), hvor der overvejende arbejdes ud fra en psykoedukativ metode. 

Der går dog ofte lang tid fra sigtelsen til kurset tilbydes, og derudover er det tvivlsomt, om et 

obligatorisk psykoedukativt kursus er tilstrækkeligt til at hjælpe, hvis der ligger et stort og ska-

deligt rusmiddelbrug til grund for spiritus-/narkotikakørslen. Dette skal også ses i lyset af, at 

alvorlige alkohol/narkotikaproblemer ofte er vævet ind i andre sociale og psykiatriske proble-

mer, som kan være med til at gøre det vanskeligt at komme ud af et skadeligt rusmiddelbrug. 

Vi skønner derfor, at der er brug for at supplere med andre og mere intensive indsatser for 

at forebygge, at personer med et skadeligt rusmiddelbrug forvolder skade på sig selv eller 

andre i trafikken. Det er vigtigt, at der i disse indsatser tages højde for, at der kan ligge et ska-

deligt rusmiddelbrug bag spiritus- og narkotikakørsel.

1.2 BEHOV FOR NYE INDSATSER TIL AT HJÆLPE PERSONER MED 
SKADELIGT RUSMIDDELBRUG I BEHANDLING

Alkoholmisbrug (på engelsk Alcohol Use Disorders) er den mest hyppige og skadelige form 

for rusmiddelmisbrug med omfattende negative konsekvenser på et individuelt, familie-

mæssigt og socioøkonomisk niveau (10, 11) også i Danmark (12). Skadeligt brug af alkohol 

(alkoholforbrug der har medført fysisk eller psykisk skade, men ikke afhængighed) er ud-

bredt i Danmark både blandt unge, voksne og ældre (13, 14). Den offentlig alkoholbehandling 

i Danmark er gratis og tilgængelig (der tilbydes rådgivning og behandling i hele landet, som 

oftest består af både telefoniske, online og fysiske samtaler) og er omfattet af en behand-

lingsgaranti (sundhedsloven §141), som betyder, at behandling skal iværksættes senest 14 

dage efter en person har henvendt sig med et ønske om behandling. På trods af det, er en af 

de største udfordringer på alkoholområdet, at størstedelen af dem, der har et skadeligt for-

brug/misbrug, ikke søger og modtager hjælp. Det er estimeret, at kun 3% af de personer som 

har et skadeligt alkoholbrug, og ca. 12% af de personer som lider af alkoholmisbrug modta-

ger offentlig finansieret alkoholbehandling (14, 15). Derudover er vejen til behandling lang; 

der går typisk 11 år fra problemerne starter, og indtil personen indskrives i alkoholbehandling 

(12). Disse tal viser med al tydelighed, at der er et stort behov for flere og nye indsatser til at 

henvise personer med skadeligt alkoholbrug/misbrug til alkoholbehandling. 

2   ANT-kurset henvender sig til personer, der ønsker at generhverve kørekortet efter ubetinget eller betinget frakendelse samt 

personer, der har fået kørselsforbud på grund af kørsel i påvirket eller svækket tilstand. Kurset består af 4 lektioner på hver 3 ti-

mer fordelt over 4 uger. Der er mødepligt til alle 4 lektioner. ANT-kurset går ud på at skabe bedre vaner, så kørsel i påvirket eller 

svækket tilstand undgås. Der undervises bl.a. i: De fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af at køre i påvirket eller svækket 

tilstand; Hvem og hvor mange der kører i påvirket eller svækket tilstand; Bevidsthed om højrisikosituationer for kørsel i påvirket 

eller svækket tilstand og; Orientering om den kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktiske prøve).
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På samme måde har stofmisbrug (på engelsk Drug Use Disorders) store negative konsekven-

ser på et individuelt, familiemæssigt og socioøkonomisk niveau (10). Cannabis er det mest 

anvendte illegale stof (16) og det mest udbredte illegale stof blandt klienter i offentlig finan-

sieret stofbehandling i Danmark (17). De mest anvendte former for cannabis i Danmark er 

hash og skunk (18), som typisk indeholder et højt niveau af Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC; 

den primære psykoaktive cannabinoide i cannabis). Koncentrationen af THC i beslaglagt hash 

i Danmark er 3-doblet de sidste 20 år (fra 8% i 2000 til 25% i 2017) (19), hvilket er bekym-

rende, fordi cannabisprodukter med høje niveauer af THC er mere skadelige (20, 21). Kokain 

er det andet mest anvendte illegale stof (16), og det andet mest udbredte illegale stof blandt 

klienter i offentlig finansieret stofbehandling i Danmark (17). På samme måde som hash, vi-

ser undersøgelser af beslaglagt kokain, at kokainen er blevet stærkere i Danmark, særlig de 

seneste 10 år (22), hvilket rejser lignende bekymringer. Lige som med alkohol, er offentlig fi-

nansieret stofbehandling gratis og tilgængeligt (det tilbydes i hele landet, og består oftest af 

både telefoniske, online og fysiske samtaler) og er omfattet af en behandlingsgaranti (servi-

celoven §101), som betyder, at behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at en person 

har henvendt sig med et ønske om behandling. På trods af det, er en af de store udfordringer 

på stofområdet, at mange af de personer, som har et skadelig brug/misbrug af illegale stof-

fer, ikke søger og modtager behandling (23, 24).

Politiet har stor berøring med målgruppen, fordi der er et stort overlap mellem skadeligt 

brug/misbrug af rusmidler (alkohol og illegale stoffer) og kriminalitet (25, 26). Det gælder 

i særlig grad i forhold til spiritus- og narkotikakørsel. Vi ser derfor et stort potentiale i at af-

prøve indsatser, hvor politiet hjælper med at henvise personer med risiko for skadeligt brug/

misbrug af rusmidler til kommunernes rusmiddelcentre. Politiets autoritet og situationen (fx 

sigtelse for spiritus-/narkotikakørsel) kan muligvis også øge erkendelsen af et eventuelt bag-

vedliggende skadeligt rusmiddelbrug og derved øge motivation til at tage imod hjælp. 

Samlet set peger dette på, at der er et stort behov for at udvikle og afprøve nye indsatser, 

der kan henvise personer med skadeligt rusmiddelbrug til rusmiddelbehandling, således at 

flere kan få hjælp og få hjælpen langt tidligere. Samtidig ser vi et stort potentiale i, at politiet 

hjælper med at henvise denne gruppe til de kommunale rusmiddelcentre pga. deres store 

berøring med målgruppen.

1.3 FORMÅL: PILOTAFPRØVNING AF TRE NYE INDSATSER

Som udgangspunkt er formålet med projektet at undersøge om nye forebyggende indsatser 

kan indgå i de daglige rutiner i politiets og kommunernes arbejde med hhv. spirituskørsel 

og alkoholrådgivning/behandling. Efter ønske fra de deltagende politikredse er indsatser-

ne blevet udvidet til at inkludere både spirituskørsel (overtrædelse af Færdselslovens §53) 

og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v. (overtrædelse af 

Færdselslovens §54, narkotikakørsel) (27). Selvom narkotikakørsel ikke fylder lige så meget 

i dødsulykkerne i trafikken som spirituskørsel, kan der være en fordel i at inkludere personer, 

der anvender forskellige former for stoffer, da de i lige så høj grad kan have brug for at tale 

med en rådgiver om deres forbrug og evt. relaterede problemer. I projektet er der blevet ar-
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bejdet med tre indsatser, der er uafhængige af hinanden således, at det i hver politikreds har 

været muligt at udføre én eller flere af de i alt tre indsatser.

Det primære fokus i vores undersøgelse er på, om indsatserne fungerer efter hensigten, 
samt hvilke faktorer der understøtter eller udfordrer implementeringen af de enkelte ind-
satser.

Målet for alle tre indsatser er at skabe kontakt mellem personer med et formodet skadeligt 

rusmiddelbrug, som politiet er i kontakt med, og det kommunale rusmiddelcenter. Dette sker 

ved, at politiet opfordrer personer, som sigtes eller mistænkes for spiritus-/narkotikakørsel 

til at give samtykke til at blive kontaktet af en rådgiver fra et rusmiddelcenter i personens 

bopælskommune. Kernen i indsatserne er med andre ord, at betjentene henviser relevante 

personer til rusmiddelcentrene. Hvis personen giver samtykke til at blive ringet op, sender 

betjenten personens kontaktoplysninger til rusmiddelcenteret, som herefter overtager den 

videre kontakt og rådgivning eller behandling. Samtidig synliggør indsatserne politiets op-

mærksomhed mod personen, hvilket evt. også kan mindske risikoen for fremtidig kørsel i 

påvirket tilstand. Med afprøvningen af de tre nye indsatser, håber vi således på at kunne bi-

drage med viden om nye måder at forebygge spiritus- og narkotikakørsel og samtidig hjælpe 

personer med skadeligt rusmiddelbrug/misbrug i behandling.

Vi har benævnt de tre nye indsatser: 1) Borgertips, 2) Sigtede og 3) Recidivist, fordi det indfanger 

de forskellige måder hvorpå, politiet udvælger de personer, som henvises til rusmiddelcen-

trene (se Figur 1). Fælles for alle tre indsatser er, at politiet – ud over evt. straf – rækker hån-

den ud og henviser personen til rusmiddelrådgivningen i vedkommendes bopælskommune. 

Borgertips-indsatsen er en primær forebyggelsesindsats, der forsøger at tage problemet i 

opløbet, inden en evt. sigtelse for kørsel i påvirket tilstand har fundet sted (via Borgertips). De 

to andre indsatser har fokus på at forebygge tilbagefald til spiritus- og/eller narkotikakørsel 

ved at henvise personer, der hhv. på stedet sigtes efter Færdselslovens §53 og/eller §54 

(Sigtede), eller personer der inden for de seneste 90 dage har haft et tilbagefald til spiritus- 

og/eller narkotikakørsel (Recidivister). 
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FIGUR 1 
Flowdiagram for de tre nye forebyggende indsatser: 1) Borgertips-indsats, 2) Sigtede-indsats 

og 3) Recidivist-indsats.
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1.3.1 BORGERTIPS-INDSATS
Målgruppen i Borgertips-indsatsen er personer, der endnu ikke er taget i at køre spiritus- eller 

narkotikakørsel, men er mistænkt for at køre i påvirket tilstand på baggrund af tips til politiet 

fra andre bekymrede borgere, der fx ringer til 1-1-4. 

På baggrund af screening af borgertips angående formodet kørsel i påvirket tilstand, udvæl-

ger politiet relevante personer. En lokalbetjent opsøger personen på bopælen og fortæller, 

at der er nogen, der er bekymrede og opfordrer vedkommende til at give samtykke til at blive 

kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Hvis vedkommende tager imod tilbuddet, sender politiet 

samtykkeerklæringen til det kommunale rusmiddelcenter i personens bopælskommune, 

som herefter overtager kontakten. Bl.a. pga. COVID-19 og de relaterede restriktioner har det 

været vanskeligt at lave hjemmebesøg i store dele af projektperioden. Derfor har lokalbetjen-

tene ofte kontaktet personen på telefon i stedet.

Formålet med indsatsen er at hjælpe personen i rusmiddelrådgivning/behandling, før ved-

kommende evt. bliver taget og sigtet for kørsel i påvirket tilstand, samt hjælpe personen med 

evt. skadeligt rusmiddelbrug. Indsatsen er udviklet på Bornholm af en lokal betjent, som 

selv har haft problemer med alkohol og var overbevist om, at spirituskørsel bedst forebygges 

ved at hjælpe med at få løst de pågældendes alkoholproblemer (’Bornholmermodellen’). 

I dag videreføres indsatsen på Bornholm af lokalbetjent Birgit Hellner. Der er ikke lavet no-

gen systematisk evaluering af indsatsen på Bornholm. Så vidt vi ved, er indsatsen heller ikke 

afprøvet og systematisk evalueret andre steder i Danmark eller i udlandet. Generelt findes 

der relativt få videnskabelige undersøgelser af lignende metoder, men et systematisk litte-

raturstudie fra 2015 peger på, at indsatser, som kombinerer juridiske, sociale og psykosociale 

faktorer, vil have bedre mulighed for at tage højde for den kompleksitet, der er forbundet 

med rusmidler og trafik (7). 

1.3.2 SIGTEDE-INDSATS
Målgruppen i Sigtede-indsatsen er personer, der netop er blevet sigtet for spirituskørsel efter 

§53 og/eller narkotikakørsel efter §54.

I forbindelse med sigtelsen opfordrer en betjent personen til at give samtykke til at blive 

kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Hvis vedkommende tager imod tilbuddet, sender politiet 

samtykkeerklæringen til det kommunale rusmiddelcenter i personens bopælskommune, 

som herefter overtager kontakten.

Formålet med indsatsen er at etablere kontakt mellem personen og det kommunale rus-

middelcenter umiddelbart efter, at personen er blevet sigtet for kørsel i påvirket tilstand og 

derved forsøge at forebygge fremtidig kørsel i påvirket tilstand samt hjælpe personen med 

evt. skadeligt rusmiddelbrug. Indsatsen er baseret på den svenske indsats ’Samverkan Mot 

Alkohol och Droger i Trafikken’ (SMADIT) (28-30), som har været implementeret i alle politi-

kredse i Sverige siden 2003. En svensk undersøgelse fra 2011 (28) viste, at cirka 20% af alle 

personer, der blev tilbudt at blive ringet op, tog imod tilbuddet, og at det var afgørende for 

personens beslutning, at politiet kunne give tilstrækkelig og korrekt mundtlig information 

om hvad tilbuddet indebar. Derudover fandt Gustafsson og kollegaer (29), at det ikke var alle 
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personer, der havde gavn af at blive ringet op indenfor 24 timer, men at flere havde brug for 

tid til eftertanke, inden samtalen med en rådgiver.

1.3.3 RECIDIVIST-INDSATS
Målgruppen i Recidivist-indsatsen er personer, der er sigtet for spiritus-/narkotikakørsel 

mindst 1 gang inden for de seneste 90 dage samt mindst 2 gange inden for de seneste 5 år. 

På baggrund af politiets registre over recidivister identificerer politiet relevante personer. En 

lokalbetjent opsøger personen på bopælen og opfordrer vedkommende til at give samtykke 

til, at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Hvis vedkommende tager imod tilbuddet, sen-

der politiet samtykkeerklæringen til det kommunale rusmiddelcenter i personens bopæls-

kommune, som herefter overtager kontakten. Bl.a. pga. COVID-19 og de relaterede restriktio-

ner har det været vanskeligt at lave hjemmebesøg i store dele af projektperioden. Derfor har 

lokalbetjentene ofte kontaktet personen på telefon i stedet.

Formålet med indsatsen er at etablere kontakt mellem personen og det kommunale rusmid-

delcenter og derved forsøge at forebygge fremtidig kørsel i påvirket tilstand samt hjælpe per-

sonen med evt. skadeligt rusmiddelbrug. Indsatsen er udarbejdet i samarbejde med Nord-

jyllands Politi, som ønskede et særligt fokus på recidivister. Recidivister i Danmark har ofte 

en lav socioøkonomisk status som fx lav indkomst, kort uddannelse og bor alene. Møller og 

kollegaer (6) peger på, at forebyggende indsatser med fordel kan adressere de livsomstæn-

digheder, som bidrager til en øget risiko for yderligere recidivisme (6). En vigtig del af rusmid-

delrådgivning/behandling er netop at hjælpe personen med at identificere de livsomstæn-

digheder, der er med til at fastholde et skadeligt brug af rusmidler og de situationer, som kan 

trigge uhensigtsmæssige adfærd som fx spiritus-/narkotikakørsel.
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2. 
METODE

I dette kapitel beskrives projektforløbet og de metoder, der ligger til grund for undersøgel-

sen. Først beskriver vi projekts opstart og forløb og dernæst hvilke data, der er indsamlet. 

2.1 PROJEKTFORLØB

Forskere ved Center for Rusmiddelforskning (Aarhus Universitet) modtog en bevilling til 

pilotprojektet i slutningen af 2019 fra TrygFonden. Rådet for Sikker Trafik og Nordjyllands 

politikreds var involveret i og bidrog til udformningen af projektbeskrivelsen og derved også 

udviklingen af projektet. Pilotprojektet blev således udviklet i løbet af 2019 og sat i gang i 

foråret 2020, hvor tre politikredse havde tilkendegivet, at de gerne ville deltage: Nordjyllands 

Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, samt Nordsjællands Politi. I september 2021 blev en fjerde 

politikreds inkluderet i pilotprojektet: Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. 

I perioden marts 2020 til februar 2021 blev de forskellige indsatser introduceret til relevante med-

arbejdere hos både politi og rusmiddelcentre samt tilrettet, så de bedst muligt kunne indgå i de 

daglige arbejdsrutiner. Efter denne indkøringsfase blev både kvantitative og kvalitative data ind-

samlet gennem 12 måneder fra d. 1. marts 2021 til d. 28. februar 2022 (se Figur 2). Tre politikredse 

og rusmiddelcentre i 25 kommuner deltog i dataindsamlingen alle 12 måneder, og Sydsjællands 

og Lolland-Falsters politikreds og tilhørende 2 kommuner deltog i de sidste 6 måneder.

2.2 REKRUTTERING AF POLITIKREDSE

Nordjyllands politikreds var, som nævnt, involveret allerede i ansøgningsfasen til TrygFon-

den. Derudover har Rådet for Sikker Trafik hjulpet med at udbrede kendskab til pilotprojektet 

bl.a. via deres årlige politiseminar vedr. trafiksikkerhed. De deltagende politikredse har selv 

kontaktet Rådet for Sikker Trafik eller Center for Rusmiddelforskning og givet udtryk for, at de 

gerne ville deltage i pilotprojektet. Projektet var netop planlagt som et pilotprojekt, og der var 

derfor ikke midler og ressourcer til at lave en større undersøgelse, hvor alle 12 politikredse i 

Danmark blev inviteret. Vi har således ikke aktivt rekrutteret politikredse, og derfor har ingen 

politikredse sagt nej til at deltage i projektet. Dvs., at fire ud af i alt 12 politikredse i Danmark 

på eget initiativ har valgt at deltage i pilotprojektet (se Figur 3). De fire deltagende politikred-

se har også på eget initiativ igangsat samarbejdsaftaler med de kommunale rusmiddelcentre 

enten ved at lave aftaler med kredsrådet3 eller ved direkte henvendelse til udvalgte kommu-

ner og rusmiddelcentre.

3  Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne. Det følger af retsplejelovens §111, stk. 1, at 

der ”i hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed”, og af stk. 2, at ”kredsrådet består af politidirektøren og 

borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter…”. Politidirektøren er formand for kredsrådet og kredsrådet skal, jf. stk. 

4 ”drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrø-

rende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan, jf. §lho113”.
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FIGUR 2 
Tidslinje for projektet opdelt i 4 faser: Opstartsfase med udvikling af projektet samt udar-

bejdelse af projektbeskrivelse og fondsansøgning til TrygFonden; Indkøringsfase med re-

kruttering af rusmiddelcentre og udarbejdelse af samarbejdsaftaler; Dataindsamlingsfasen 

med registreringer ved politiet og rusmiddelcentrene og; Formidlings- og Afslutningsfasen 

med afslutning af dataindsamling og præsentation af erfaringer og resultater. CRF: Center 

for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; NJL: Nordjyllands politikreds; MVJL: Midt- og 

Vestjyllands politikreds; NSJ: Nordsjællands politikreds; SJ-LF: Sydsjællands og Lolland-

Falsters politikreds. 
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FIGUR 3 
Deltagende politikredse og kommuner. I alt deltog 4 politikredse og rusmiddelcentre i 27 

kommuner i projektet og dataindsamlingen (figur udarbejdet af Bjørn Olsson, Rådet for Sik-

ker Trafik).

2.3 DATAINDSAMLING

Til at belyse undersøgelsens formål er der anvendt datamateriale, der er indsamlet via regi-

streringer (kvantitative data), interviews med involverede fra politiet, rusmiddelcentrene og 

henviste personer, notater og referater fra fællesmøder med ansatte ved politiet og rusmid-

delcentrene samt noter fra opfølgende telefonmøder (kvalitative data). Dataindsamlingsfa-

sen var som nævnt på 12 måneder (1. marts 2021 til 28. februar 2022) med undtagelse af 

Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds og tilhørende kommuner, som deltog i de sid-

ste 6 måneder.

Alle kvantitative data blev indsamlet som anonymiserede, ikke-personhenførbare data, da 

det af etiske og praktiske årsager ikke var muligt at indhente skriftligt samtykke til deltagelse 

i et forskningsprojekt i de situationer, hvor politiet henviser personer til rusmiddelrådgivning. 

Der var bl.a. risiko for, at det ville afholde nogle fra at give samtykke til at blive henvist, hvis 

Sigtede-indsats + Borgertips-indsats Borgertips-/Recidivist-indsatsSigtede-indsats
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de først skulle overveje, om de ønskede at deltage i et forskningsprojekt. Desuden skal in-

vitation til og information om et forskningsprojekt gives mindst 48 timer før en person kan 

deltage i forskningen. Dette ekstra papirarbejde var ikke muligt for betjentene at håndtere fx 

ifm. en sigtelse. Tilsvarende var der i situationen, hvor rådgiveren kontaktede den henviste en 

risiko for, at det ville afholde nogle fra at modtage rådgivning/behandling, hvis de først skulle 

overveje, om de ønskede at deltage i et forskningsprojekt. Data fra politikredsene blev derfor 

indhentet som aggregerede tal for hver politikreds, og data fra rusmiddelcentrene blev ind-

tastet som anonymiserede, ikke-personhenførbare data i et elektronisk dataprogram udviklet 

af Center for Rusmiddelforskning. 

De kvalitative data er indsamlet via interviews og referater og noter fra møder. Alle interviews 

foregik online, da COVID-19-situationen hindrede fysisk møde, og blev optaget på diktafon 

og siden skrevet ud. Alle der har deltaget i et interview har modtaget deltagerinformation 

og information om deres rettigheder. De interviewede har alle sagt ja til at deltage i under-

søgelsen, og var alle informerede om, at interviewene blev optaget. I de tilfælde hvor der 

anvendes citater eller refereres fra interviews eller møder, er navne, steder (og andet der gør 

at den enkelte person vil kunne genkendes) blevet udeladt. Dog vil nogle læsere af rappor-

ten sandsynligvis vide, hvem der varetager bestemte funktioner og stillinger ved politiet og i 

disse tilfælde har vi indhentet samtykke til at anvende citater.

Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet, og data opbevares på Aarhus Universitets sikrede 

servere i henhold til universitets retningslinjer for datasikkerhed. Kun de medarbejdere ved 

Center for Rusmiddelforskning, som er tilknyttet projektet, har adgang til data med henblik 

på analyse.

2.3.1 KVANTITATIVE REGISTRERINGER VED POLITI OG RUSMIDDELCENTRE

Politi
Via ikke-personhenførbare registreringer hos politiet blev det undersøgt, hvor mange per-

soner der sigtes for spiritus- eller narkotikakørsel (Sigtede-indsatsen), hvor mange perso-

ner der identificeres og udvælges via screening (Borgertips- og Recidivist-indsatsen), hvor 

mange personer der henvises til rusmiddelrådgivningen (dvs. opfordres af politiet til at blive 

kontaktet af en rådgiver), og hvor mange der giver samtykke til at blive kontaktet af en rådgi-

ver. De indsamlede ikke-personhenførbare data blev brugt til at vurdere om indsatserne fun-

gerede efter hensigten samt til at understøtte vurderingen af processen; fra politiet opfordrer 

en person til at blive ringet op til, at personen ringes op af en rusmiddelrådgiver. 

I de politikredse som afprøvede Sigtede-indsatsen, indsamlede politiet således data for:

• Antal personer der blev sigtet for spiritus- eller narkokørsel pba. Færdselslovens §53 og 

§54. 

• Antal personer der af en betjent blev henvist til rusmiddelrådgivning. 

• Antal personer der sagde ”nej tak” til tilbuddet.

• Antal personer der sagde ”ja tak ” til tilbuddet, hvor kontaktoplysninger blev sendt videre til 

det kommunale rusmiddelcenter.
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Til dataudtrækket vedr. antal sigtede er anvendt gerningskoderne: 80201 (§53, spirituskørsel) 

og 80242 (§54, narkotikakørsel) for perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2022. Det skal dog 

bemærkes, at der på de modtagne samtykkeerklæringer også er registeret andre gernings-

koder end 80201 og 80242. Derfor er der i de præsenterede tal ikke medtaget fx færdsels-

uheld, hvor der har været indblandet spiritus eller narkotika, da der kan være flere sigtede i 

samme bil, hvis der er tvivl om, hvem der er fører. Dette kan medføre, at en anholdt ikke altid 

bliver opfordret til at samtykke til at blive kontaktet. Ligeledes kan der være usikkerheder 

vedr. narkotikakørsel, da det ikke er ualmindeligt, at samme person bliver stoppet op til flere 

gange for narkotikakørsel i løbet af et år, og hvor sigtelsen frafalder, da de nuværende narko-

metre er upræcise. 

I de politikredse, som afprøvede Borgertips- og/eller Recidivist-indsatsen, indsamlede poli-

tiet således data for:

• Antal personer der gennem screening blev identificeret og udvalgt til at få et hjemmebe-

søg/telefonopkald af en lokalbetjent.

• Antal personer der af en betjent blev henvist til rusmiddelrådgivning pba. et hjemmebesøg 

eller telefonopkald. 

• Antal personer der sagde ”nej tak” til tilbuddet.

• Antal personer der sagde ”ja tak ” til tilbuddet, hvor kontaktoplysninger blev sendt videre til 

det kommunale rusmiddelcenter.

Rusmiddelcentre
I de 27 deltagende kommuner indsamlede de lokale rusmiddelcentre ikke-personhenførba-

re data om personer, der blev henvist til dem via projektet. Dette blev gjort via indtastninger i 

fire elektroniske ’dataprogrammer’, dvs. et for hver politikreds, således at data blev indsam-

let på kreds-niveau, fx alle rusmiddelcentrene i Nordjyllands politikreds indtastede i samme 

program. Grunden til at data blev indtastet på kreds-niveau var alene for at sikre anonymitet. 

Derfor er det ikke muligt at se separat på kommuner eller rusmiddelcentre, og hvilken betyd-

ning deres organisatoriske struktur fx har for kontakten til de henviste personer. 

I hvert af de fire dataprogrammer (et for hver kreds) blev indtastningerne yderligere opdelt i 

tre separate databaser med hver deres hver deres data-streng (som ikke kan linkes til hinan-

den). De separate databaser betød, at for hver henviste person skulle der laves minimum to 

individuelle indtastninger i programmet. Opbygningen af programmerne med separate da-

tabaser blev gjort for at sikre fuld anonymitet af de henviste personer overfor databehandler 

(Center for Rusmiddelforskning). Samtidig havde rådgiverne efter deres indtastning i data-

programmet ikke adgang til data, og det var derfor ikke muligt for dem at genfinde eller følge 

registreringerne for den enkelte person. Dette mindskede fleksibilitet og gennemsigtighed 

for den enkelte rådgiver, men sikrede fuld anonymitet af de henviste personer. Dataprogram-

merne og de indtastede data tilhører Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, der 

er databehandler og dataansvarlig. 
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De indsamlede anonyme (ikke-personhenførbare) data blev brugt til at vurdere, om indsat-

serne fungerede efter hensigten samt til at understøtte vurderingen af processen; fra politiet 

videresender samtykkeerklæring til rusmiddelcenteret og til, at der er opnået kontakt til per-

sonen, og der evt. aftales videre forløb. Følgende oplysninger bad vi de kommunale rusmid-

delcentre om at indtaste:

Første indtastning:

• Antal dage fra politiet opfordrede personen til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver til, 

at rusmiddelcenteret modtog henvisningen fra politiet.

• Om sagen vedrører spirituskørsel (§53) og/eller narkotikakørsel (§54).

  Ekstra ved Sigtede-indsatsen i Midt- og Vestjyllands og Nordjyllands politikredse (større 

volumen):

• Køn (mand eller kvinde). 

• Alder (tal i 10 års aldersintervaller, fx 26-35 år). 

Anden indtastning: 

• Antal dage fra politiet opfordrede personen til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver, til 

første gang rådgiveren forsøgte at ringe personen op. 

• Om personen er blevet ringet op af en rådgiver.

• Status for første opkald til personen: 

 a) Kontakt til personen: Ønsker flere samtaler med rådgiveren.

 b) Kontakt til personen: Ønsker ikke flere samtaler med rådgiveren.

 c) Kontakt til personen: Ønsker ikke flere samtaler, er allerede i rusmiddelbehandling.

 d)  Kontakt til personen: Ønsker ikke flere samtaler, er henvist til anden rådgivning/behand-

ling.

 e) Ingen kontakt med personen (fx tager ikke telefonen).

 f) Ingen kontakt med personen: Forkert telefonnummer.

• Antal opringninger i alt til denne person.

• Rådgiverens vurdering af første telefonsamtale: 

 a) Synes du, at du havde god kontakt med personen? (ja/nej).

 b) Tror du, at personen fik noget ud af samtalen? (ja/nej).

Evt. senere indtastninger hvis personen indskrives ved rusmiddelcenteret: 

Ved de personer som indskrives ved rusmiddelcentrene til et rådgivnings-/behandlingsfor-

løb, laves der indtastninger vedr. dette samt evt. baggrundsoplysninger på personen. Disse 

kan ikke knyttes til de andre indtastninger.

• Personen indskrives ved rusmiddelcenteret (ja/nej).

• Oplysninger om boligsituation (på baggrund af kategorier).

• Oplysninger om indtægt (på baggrund af kategorier), 

• Oplysninger om uddannelse (på baggrund af kategorier). 

• Køn (mand eller kvinde). 

• Alder (tal i 10 års aldersintervaller, fx 26-35 år).
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Ud fra indtastningerne i dataprogrammerne er der beregnet frekvenser og gennemsnit både 

for de enkelte politikredse og samlet for hele projektet. Der var få og mange ufuldstændige 

registreringer vedr. oplysninger om boligsituation, indtægt og uddannelse, og de er derfor 

ikke medtaget i beregningerne. Ligeledes er informationer ang. rådgiverens første telefoni-

ske kontakt sammenlagt til tre kategorier:

• Antal personer som havde en indledende samtale og ønsker flere samtaler (a)

• Antal personer som havde en indledende samtale og ikke ønsker flere samtaler (b-d)

• Antal personer som rådgiverne ikke kunne få kontakt til (e-f)

2.3.2 KVALITATIVE INTERVIEWS MED INVOLVEREDE AKTØRER SAMT ERFARINGER 
FRA MØDER

Interviews med involverede aktører
I alle fire politikredse har vi via kvalitative interviews undersøgt, hvordan de involverede be-

tjente, rådgivere og henviste personer oplever og tager imod indsatserne. Gennem intervie-

wene har vi haft fokus på at kortlægge hvilke faktorer, der udfordrer eller understøtter imple-

menteringen af indsatserne for de involverede aktører. Alle interviews er semistrukturerede, 

dvs. at intervieweren på forhånd havde en interviewguide med tematikker, der skulle afdæk-

kes, men at der under selve interviewet også var åbenhed for, at andre tematikker kunne opstå 

og undersøges. 

Vi har interviewet repræsentanter fra politiet (ledelse, koordinatorer, betjente), rusmiddel-

centrene (ledelse, visitator, rådgivere) og henviste personer om deres erfaringer med projek-

tet (se Tabel 1).

TABEL 1 ANTAL GENNEMFØRTE INTERVIEW

Politi: ledelse/administrativt personale 8

Politi: betjente 6

Rusmiddelcentre: ledelse/administrativt personale 4

Rusmiddelcentre: rådgivere 3

Henviste personer (der har haft en samtale med en rådgiver) 3

I alt 24

Interviewdeltagere fra politiet blev rekrutteret via de primære kontaktpersoner (ledelse og 

tovholdere) i hver politikreds, og ligeledes blev interviewdeltagere fra rusmiddelcentrene 

fundet gennem de respektive kontaktpersoner og på fællesmøder ifm. projektet. Nogle in-

terviews var med to deltagere, og andre har været individuelle. Interviewene har varet mel-

lem 45 og 90 minutter.

Temaer på tværs af interviewguides for politi og rusmiddelcentre var: 

• Afdækning af interviewpersonens rolle i projektet og igennem projektperioden, inkl. inter-

viewpersonens forventninger til projektet ved projektstart og begrundelser for valg om del-

tagelse i projektet (blandt ledere); 

• Beskrivelse af implementering, praksis og erfaringer med afprøvning af den valgte indsats; 
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• Afdækning af hvad der fungerer godt, og hvad der udfordrer igennem projektperioden, inkl. 

samarbejde internt i politiorganisationen og eksternt mellem projektets forskellige aktører 

(politi, rusmiddelcentre og Center for Rusmiddelforskning); 

• Undersøgelse af hvad der gennem projektperioden er foretaget af løbende justeringer, 

hvorfor og hvilken virkning det har haft. 

I interviewene med betjentene blev der også spurgt ind til mødet med personerne, der skulle 

henvises enten ved sigtelse eller ved hjemmebesøg/opkald. Rusmiddelrådgiverne blev også 

spurgt ind til deres samtaler med de henviste personer - både dem der gerne ville have flere 

samtaler, og dem der ikke havde lyst til at modtage råd og vejledning.

For at få et indblik i de henviste personers oplevelse af og erfaringer med de nye forebyg-

gende indsatser blev alle rusmiddelrådgiverne opfordret til at spørge henviste personer, om 

de havde lyst til at deltage i et interview. Hvis en person var interesseret, blev kontaktoplysnin-

ger sendt via ’dataprogrammerne’ til Center for Rusmiddelforskning, der derefter inviterede 

personen til at deltage i et interview.

Interviewene med de henviste personer varede 30-45 min, og der var tre overordnede te-

maer:

• Afdækning af personens egen motivation til at ’takke ja’ til at blive kontaktet af en rusmid-

delrådgiver.

• Beskrivelse af personens oplevelse af hele indsatsen (hvad fungerede, og hvad har det 

betydet). 

• Hvilke faktorer eller omstændigheder personen synes kunne forbedres (som ikke funge-

rede).

Erfaringer fra fællesmøder og løbende kontakt 
I opstartsfasen blev der planlagt, at Center for Rusmiddelforskning løbende skulle afholde 

fysiske møder i hver politikreds, hvor både repræsentanter fra politi og rusmiddelcentre skulle 

inviteres og deltage (fællesmøder). Formålet med disse fællesmøder var primært at dele vi-

den og erfaringer fra projektet på tværs af organisationer i de forskellige faser af projektet 

(opstart, indkøring, dataindsamling og afslutning). Desværre måtte alle fysiske møder i op-

starts- og indkøringsfasen aflyses eller udskydes pga. COVID-19 situationen, og de første fæl-

lesmøder med fysisk tilstedeværelse blev derfor afholdt i august 2021 (6 måneder inde i da-

taindsamlingsfasen), og derefter har der været afholdt fællesmøder vedr. afslutningsfasen i 

alle fire politikredse i juni 2022. Møderne i opstartsfasen bestod således af små fysiske eller 

online møder. I Nordsjællands politikreds tog de initiativ til at holde et online møde på ca. 30 

minutter hver anden til tredje måned, hvor tovholdere fra både politi og rusmiddelcentre samt 

Center for Rusmiddelforskning deltog. Derudover ringede Center for Rusmiddelforskning til 

de deltagende rusmiddelcentre cirka hver anden måned i dataindsamlingsfasen og havde ad 

hoc-samtaler med både rusmiddelcentrene og politiet igennem hele projektperioden. 

Der er systematisk blevet indsamlet erfaringer fra fællesmøderne i politikredsene i form af 

møde-notater og referater og fra den løbende kontakt med politi og rusmiddelcentrene, der 

har været gennem hele projektperioden. Disse vil også indgå som baggrundsdata for rappor-

tens beskrivelser af praksis. 
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3. 
RESULTATER

I dette kapitel præsenterer vi resultaterne fra pilotundersøgelsen. Først præsenteres resultater 

fra politiet (kvantitative såvel som kvalitative) i afsnit 3.1 til 3.6. Herefter følger et afsnit med fo-

kus på, hvordan de henviste personer oplever samtalen med betjentene i afsnit 3.7, og til sidst 

præsenteres resultater fra rusmiddelcentrene (kvantitative så vel som kvalitative) i afsnit 3.8. 

I de følgende afsnit 3.1 til 3.4 præsenterer vi resultaterne fra de kvantitative registreringer 

fra politiet separat for hver af de 4 deltagende politikredse: Nordjylland, Midt- og Vestjyl-

land, Sydsjælland og Lolland-Falster samt Nordsjælland. Herved bliver det muligt at læse 

afsnittene uafhængigt af hinanden. Derudover betyder forskelle i lokale valg af indsatser og 

omfang (om der fx har været 2 eller 11 kommuner med) samt i prioriteringen af ressourcer, 

at man ikke kan sammenligne resultaterne en-til-en mellem politikredsene. For hver enkel 

politikreds er der en beskrivelse af den anvendte indsats og de lokale procedurer for imple-

menteringen sammen med resultaterne fra politiets registreringer. 

3.1 NORDJYLLANDS POLITIKREDS

Nordjyllands politikreds dækker 9 kommuner, der er delt ind i 4 patruljedistrikter. Alle kom-

muner og patruljedistrikter har været med i hele dataindsamlingsfasen på 12 måneder. Pro-

jektet er blevet implementeret i beredskabet og færdselsafdelingen og forankret centralt i 

Det Kriminalpræventive Sekretariat (DKS) på politigården i Aalborg. To medarbejdere i DKS 

har været ansvarlige for den lokale udvikling og implementering af projektet samt for opfølg-

ninger på samtykkeerklæringer og den daglige drift af projektet i Nordjylland (hvor projektet 

kaldes Kør Rent). Derudover har de primære involverede aktører i Nordjylland været betjente 

i beredskabet og færdselsafdelingen.

3.1.1 POLITIKREDSENS MOTIVATION FOR AT VÆLGE INDSATS/ER, OG HVORDAN DE 
BLEV INTEGRERET
Nordjyllands politikreds er en af de kredse i Danmark med det højeste antal dræbte i spiri-

tusulykker, som kun er overgået af Midt- og Vestjyllands politikreds. Efter en del år med fald, 

har antallet af sigtelser for spirituskørsel været stagneret gennem flere år, og motivationen er 

derfor stor for at forsøge at ændre dette billede. Især har nogle betjentes ønske om at kunne 

gøre noget ekstra for de personer, som de gentagende gange har sigtet for spirituskørsel, 

øget motivationen hos både ledelse og betjente til at afprøve nye præventive indsatser, der 

er baseret på hjælp frem for straf, som supplement til igangværende indsatser og det gene-

relle politiarbejde på området. Nordjyllands politikreds’ deltagelse i projektet har således sit 

afsæt i et internt lokalt ønske samt i muligheden for at medvirke i et forskningsprojekt, der 

kan bidrage til en systematisk evaluering af nye og præventive indsatser, der kan afhjælpe 

problemer med alkohol og narkotika og derved formentlig også forebygge spiritus- og nar-

kotikakørsel.
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Nordjyllands politikreds startede op i 2019, hvor projektet blev forankret i DKS, og politiet 

valgte indledningsvist at arbejde med alle 3 indsatser ift. spirituskørsel for at have flere mu-

ligheder for at ”ramme” de personer, der havde et skadeligt alkoholforbrug. Efter de første 

erfaringer fra opstartsfasen valgte Nordjyllands Politi i juni 2020 at inkludere alle 9 kommu-

ner og at fokusere på Sigtede-indsatsen for både spiritus- og narkotikakørsel. 

Fravalget af de to Screenings-indsatser, der indeholder et hjemmebesøg af en lokalbetjent, 

var baseret på de første erfaringer fra opstartsfasen. Bl.a. fortalte betjentene, at: 

”… det der hjemmebesøg ikke rigtigt gav så meget mening, fordi at de kunne nærmest 

bruge en hel dag på at køre rundt [ ], og det kunne være meget tidskrævende ift., hvad de 

fik ud af det.” (Tovholder, Politi)

Desuden blev det vurderet, at der ville blive et stort overlap mellem indsatserne særligt i for-

hold til recidivist-indsatsen. Argumentet var bl.a., at hvis Sigtede-indsatsen virker, så vil alle 

sigtede blive opfordret til at underskrive en samtykkeerklæring ang. opkald fra en rådgiver, og 

dermed burde denne indsats også nå dem, som gentagne gange er blevet sigtet for spiritus- 

og narkotikakørsel. 

Ligeledes viste erfaringerne fra opstartsfasen, at det besværliggjorde arbejdsgangen for be-

tjentene, når de skulle frasortere personer fra kommuner, der ikke deltog i projektet. Derfor 

blev alle 9 kommuner i politikredsen inkluderet i projektet.

Som de andre tre politikredse valgte Nordjyllands Politi at medtage både alkohol og nar-

kotika i deres indsats, fordi arbejdsgangene for de to (§53 og §54) ligger meget tæt op ad 

hinanden, men især også fordi betjentene påpegede en stigning i antallet af personer, der 

bliver taget/sigtet for at være påvirket af narkotika (dette kan bl.a. skyldes ny teknologi til at 

måle narkotika). 

Ændringerne er derved primært begrundet i at sikre nemme arbejdsgange for betjentene, 

hvilket øger muligheden for, at alle betjente husker at spørge de personer, de stopper og 

sigter for overtrædelse af Færdselslovens §53/§54. Ved at alle 9 kommuner deltager, sikres 

det, at alle personer, på tværs af kommunegrænser, kan få tilbuddet om at blive ringet op af 

en rådgiver uden, at hverken betjente eller rusmiddelrådgivere er usikre på, hvad der skal ske 

ift. samtykkeerklæringerne. Ved at alle aktører er grundigt informeret om indsatserne, lettes 

arbejdet for både rusmiddelrådgivere, betjente og medarbejderne i DKS. 

3.1.2 PROCEDUREN VED NORDJYLLANDS POLITI
Når en person bliver sigtet for at køre i påvirket tilstand (§53, §54) bliver denne af politiets 

patrulje opfordret til at underskrive en samtykkeerklæring vedr. et uforpligtende, person-

ligt telefonopkald fra en rusmiddelrådgiver fra personens bopælskommune. Det er som 

udgangspunkt alle sigtede (§53, §54), der på denne måde henvises til et rusmiddelcenter. 

Samtalen omkring samtykket foregår oftest i patruljebilen på vej til blodprøvetagning ved 

enten hospital eller læge. I samtalen gør betjenten sig umage i forklaringen om tilbuddet, så 

personen tydeligt forstår, hvad det omhandler. Samtykkeerklæringen ligger fysisk sammen 

med blodprøvesættet, der ligger i patruljevognen og på skadestuen. Når betjenten er tilbage 
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på politigården, sender han/hun de udfyldte samtykkeerklæringer hurtigst muligt til den ud-

pegede lokalbetjent eller til DKS’ funktionspostkasse. 

Arbejdsgangen ved Nordjyllands Politi er derfor som følger:

• En person sigtets for at overtræde Færdselslovens §53 og/eller §54.

• Betjenten henviser personen til rusmiddelcenteret: den sigtede forklares kort, hvad sam-

tykkeerklæringen omhandler og opfordres herefter til at underskrive erklæringen vedr. et 

uforpligtende, personligt telefonopkald fra en rusmiddelrådgiver fra personens bopæls-

kommune.

• Når betjenten er tilbage på politigården, sendes de udfyldte samtykkeerklæringer til den 

udpegede lokalbetjent eller til DKS funktionspostkasse. 

• DKS modtager samtykkeerklæringen og noterer i et registreringsskema: bl.a. bopælskom-

mune på de personer der har givet samtykke til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver.

• DKS sørger for at videresende samtykkeerklæringen til rette modtager hos det kommunale 

rusmiddelcenter (via sikker mail). 

• Herefter tager rusmiddelcenteret hurtigst muligt kontakt til personen med henblik på råd 

og vejledning og evt. behandlingsforløb. 

• Hvis personen ikke ønsker at samtykke til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver, sker der 

ikke yderligere (dog er det under dataindsamlingen blevet noteret for at muliggøre under-

søgelse af, hvor mange der tager imod tilbuddet, og hvor mange der takker nej).

Som følge af dialog og møder med både politi og rusmiddelcentrene i indkøringsfasen, blev 

der efterspurgt mere information om projektet til betjentene. Derfor blev der i juli 2021 tilfø-

jet en boks på samtykkeerklæringen med tre sætninger, som betjentene kunne bruge som 

genopfriskning af, hvad projektet og tilbuddet gik ud på:

• Kontakten til Rusmiddelafsnittet er uforpligtende og gratis. 

• Rusmiddelafsnittet kan hjælpe dig og dine pårørende med information, vejledning og/el-

ler behandling i forbindelse med indtag af rusmidler. 

• Samtalerne i Rusmiddelafsnittet foregår med udgangspunkt i dine ønsker og er et tilbud, 

som du selv skal ønske.

Nordjyllands Politi har således ansvaret for at henvise personer, der sigtes for at køre i påvirket 

tilstand samt sende samtykkeerklæringerne videre til de relevante rusmiddelcentre via sikker 

mail. Tovholderne for de enkelte patruljecentre (og færdselsafdelingen) har ansvaret for, at 

der er samtykkeerklæringer til rådighed både i patruljevogne og ved blodprøvesættene, der 

anvendes til §53- og §54-sager. Rusmiddelcentrenes tovholdere (hos politikredsens 9 kom-

muner) har ansvaret for at modtage samtykkeerklæringer og sørge for, at der tages kontakt til 

personerne med henblik på at tilbyde hjælp, rådgivning og evt. behandling.

3.1.3 ANTAL PERSONER POLITIET HAR HENVIST I NORDJYLLAND
I dataindsamlingsfasen (01.03.2021-28.02.2022) blev der i Nordjyllands politikreds i alt for-

taget 492 sigtelser for §53 (spirituskørsel) og 666 sigtelser for §54 (narkotikakørsel). Ud af 

disse 1158 sigtelser er det blevet registeret, at 519 personer (45%) er blevet henvist til en rus-

middelrådgiver fra deres bopælskommune. I alt har 165 personer ud af de 519 (32%) taget 

imod dette tilbud. De fleste af dem, der har takket ja til tilbuddet, har været sigtet for at have 

overtrådt §53 i Færdselsloven (se Figur 4). 
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FIGUR 4 
Antal sigtede personer i Nordjyllands politikreds, der er blevet opfordret til at samtykke til at 

blive ringet op af en rusmiddelrådgiver og samlet antal personer, der har taget imod tilbud-

det, fordelt på type af sigtelse.
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Det er positivt, at 32% af personerne har taget imod tilbuddet om at blive ringet op af en 

rusmiddelrådgiver, som kan hjælpe dem. Derudover er det vigtigt at bemærke, at alle 519 

personer har fået viden om, at der et gratis tilbud om rusmiddelrådgivning i deres kommune, 

dvs. dem der har takket nej har stadig fået kendskab til hvor, og hvordan de kan få hjælp. 

Pga. volumen i Nordjyllands og Midt- og Vestjyllands politikredse, var det også muligt at se 

på fordelingen af alder og køn ift. hvem, der har taget imod tilbuddet om at blive ringet op 

af en rusmiddelrådgiver. Ifølge Figur 5 er der en stor aldersspredning, hvilket peger på, at 

tilbuddet er relevant på tværs af aldersgrupperne. Samtidig ses det, at sigtelser for narkotika 

fylder mest i de yngre aldersgrupper og omvendt ift. sigtelser for spirituskørsel. Det hænger 

formentlig sammen med, at der også er flere af disse sigtelser i de respektive aldersgrupper. 
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FIGUR 5 
Sigtede personer, som har taget imod tilbuddet i Nordjyllands- og Midt- og Vestjyllands po-

litikredse, fordelt på alder og type af sigtelse (baseret på data der er registreret ved rusmid-

delcentrene).
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Figur 6 viser, at de fleste personer, som har taget imod tilbuddet, har været mænd, og at 

andelen af kvinder også er jævnt fordelt over aldersgrupperne. Den relativt større andel af 

mænd hænger højest sandsynligt sammen med, at der generelt er langt flere mænd end 

kvinder, der sigtes for at køre i påvirket tilstand.

FIGUR 6
Sigtede personer, som har taget imod tilbuddet i Nordjyllands- og Midt- og Vestjyllands poli-

tikredse, fordelt på alder og køn (baseret på data der er registreret ved rusmiddelcentrerne).
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3.1.4 ANTAL DAGE FRA POLITIETS HENVISNING TIL RÅDGIVEREN RINGER OP
På baggrund af erfaringer fra Sverige i forbindelse med SMADIT-modellen (29), havde vi en 

målsætning om, at der skulle gå relativt kort tid mellem, at personen siger ja til at blive ringet 

op og til, at en rusmiddelrådgiver ringer. Derfor undersøgte vi, hvor mange dage der gik fra, 



FIAT-PROJEKTET

29

at en person samtykkede til at blive ringet op, til at rådgiveren modtog information herom, 

samt hvor mange dage der gik indtil rusmiddelrådgiveren ringede personen op første gang. 

I Nordjyllands politikreds gik der i gennemsnit 9,5 dage (±14 dage) fra personen gav sit sam-

tykke, til rusmiddelcentret modtog samtykkeerklæringen, og yderligere 3,2 dage fra rusmid-

delcenteret modtog henvisningen, til de lavede den første opringning til personen. I alt gik 

der i gennemsnit 12,6 dage (±16 dage) fra personen havde taget imod tilbuddet om at blive 

ringet op, til at rusmiddelcenteret lavede det første opkald til personen. Typisk tog det rus-

middelrådgiveren 1-2 opkald at få fat i personen, og der blev lavet op til 5 opkaldsforsøg, 

inden personen blev registeret som ”Ingen kontakt med personen”.

Selvom den samlede sagsgang hos politiet i gennemsnit var 9,5 dage, var der relativt store 

variationer (op til 24 dage) i, hvor hurtigt henvisningen kom fra politipatruljen til DKS og vi-

dere til rusmiddelcenteret. Denne variation i sagsbehandlingen kan være et udtryk for de lø-

bende justeringer af arbejdsgangen, der tog lang tid at få kommunikeret ud i organisationen 

og helt ud til den enkelte betjent, der ofte skal forholde sig til mange forskellige blanketter 

og nye projekter. De lange sagsgange er derfor formentlig knyttet til den første del af dataind-

samlingsfasen. Fx fortæller en betjent: 

”… det eneste problem vi har haft med det, det var, at lige da vi startede op, der blanket-

terne -  de blev lagt ind i sagen, hvis det var en spritbilist eller en narkobilist, og så blev de, 

det var ikke alle blanketterne, der blev formidlet videre, men det har vi fundet en løsning 

på nu [i og med], at vi altid sender dem elektronisk til [kontoret], så der er ikke ret mange 

blanketter nu, der går tabt i systemet … det var der nok det første halve år af projektet, ikke 

også.” (Betjent)

3.2 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITIKREDS

Midt- og Vestjyllands politikreds dækker 11 kommuner og 7 lokalstationer, hvor hovedstatio-

nen er politigården i Holstebro. Alle kommuner og lokalstationer har været med i hele data-

indsamlingsfasen på 12 måneder.

Projektet er blevet forankret centralt ved færdselsafdelingen på politigården i Holstebro, 

hvor det organisatoriske ansvar har været hos lederen af færdselsafdelingen. De involverede 

aktører i politikredsen har således været betjente i færdselsafdelingen og i beredskabet samt 

administrativt personale, der har varetaget enkelte ad hoc-opgaver, fx indhentning af mailad-

resser til de lokale rusmiddelcentre.

3.2.1 POLITIKREDSENS MOTIVATION FOR AT VÆLGE INDSATS/ER, OG HVORDAN 
DE BLEV INTEGRERET
Midt- og Vestjyllands politikreds er den politikreds i Danmark, der har flest færdselsuheld 

med personskade, hvor spiritus er indblandet. De mange alvorlige ulykker giver stor frustra-

tion hos personalet i politiet, som gentagne gange må køre ud og håndtere situationer med 

store menneskelige omkostninger. Motivationen er derfor stor for at forsøge at ændre dette 

billede.  Derfor havde lederne en stor interesse i at afprøve nye indsatser til at forebygge kør-
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sel i påvirket tilstand, hvor betjentene (også) rækker hånden ud og henviser personen til det 

lokale rusmiddelcenter. Midt- og Vestjyllands politikreds’ deltagelse i projektet har således 

sit afsæt i et internt lokalt ønske samt muligheden for at medvirke i et forskningsprojekt på 

området, der kan bidrage til en systematisk evaluering af de nye, præventive indsatser.

Midt- og Vestjyllands politikreds startede op i efteråret 2019, hvor projektet blev fremlagt 

for kredsrådet, der godkendte projektet og gav tilladelse til, at alle rusmiddelcentre i de 11 

kommuner deltog i projektet. Politiet valgte at arbejde med Sigtede-indsatsen, fordi deres 

forventning var, at denne indsats ikke var så ressourcetung som de andre to indsatser. Pro-

jektlederne fra Midt- og Vestjyllands politikreds satte pris på, at denne indsats nemt kunne 

integreres i de arbejdsopgaver, som politiet allerede varetager, og at det var relativt hurtigt 

at implementere. Desuden var et vigtigt kriterie for at vælge denne indsats, at hvis forsøget 

var en succes, så vurderede de, at de fremadrettet selv kunne drive indsatsen til hverdag. De 

nævner bl.a., at Sigtede-indsatsen er:

”… en relativ lille opgave for os, men som har ret stor betydning for de borgere.” og ”… det 

var lige præcis det, vi gerne ville afprøve.” (Tovholder, Politi)

Som de tre andre politikredse, valgte Midt- og Vestjyllands politikreds at medtage både al-

kohol og narkotika i deres indsats, fordi arbejdsgangene for de to (§53 og §54) ligger meget 

tæt op ad hinanden, men også fordi der er en stigning i antallet af personer, der bliver taget/

sigtet for at være påvirket af narkotika (dette skyldes bl.a. ny teknologi til at måle narkotika). 

3.2.2 PROCEDUREN VED MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI
Når en person bliver sigtet for at køre i påvirket tilstand (§53, §54) bliver vedkommende af 

politiets patrulje opfordret til at underskrive en samtykkeerklæring vedr. et uforpligtende, 

personligt telefonopkald fra en rusmiddelrådgiver fra personens bopælskommune. Det er 

som udgangspunkt alle sigtede (§53 og §54), der på denne måde henvises til et rusmid-

delcenter. Når betjentene er tilbage på lokalstationen, afleverer de samtykkeerklæringen 

til drift-centeret, der sender det videre til rusmiddelcenteret i personens bopælskommune. 

Herefter kontakter en rusmiddelrådgiver personen, og det er således op til rådgiveren og 

personen at afklare, om der skal iværksættes et forløb eller andre initiativer. 

Arbejdsgangen ved Midt- og Vestjyllands politikreds er derfor som følger:

• En person bliver stoppet af politiets patrulje, og vedkommende bliver testet positiv for at 

køre i påvirket tilstand jf. Færdselsloven §53 og/eller §54.

• Personen bliver anholdt og i forbindelse med afhøringen (der ofte foregår i patruljevognen) 

forklares personen, hvad samtykkeerklæringen omhandler, og vedkommende opfordres 

herefter til at underskrive erklæringen.

• Betjenten oplyser den sigtede om, at vedkommende ved at underskrive samtykkeerklærin-

gen inden for kort tid vil blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver fra kommunen til en indle-

dende samtale. Personen oplyses om, at det er gratis og helt uforpligtende, og at personen 

til enhver tid kan springe fra igen.

• Personen underskriver en samtykkeerklæring, som patruljen placerer i kuverten sammen 

med blodprøven i køleskabet i drift-centeret på lokalstationen.
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• Drift-centrene kvalitetssikrer kuverterne og sikrer sig, at navnet på blodprøven stemmer 

overens med navnet på samtykkeerklæringen og adskiller samtykkeerklæringen fra rekvi-

sitionen.

• Drift-centeret sender samtykkeerklæringen til rusmiddelcenteret i den anholdtes bopæls-

kommune via sikker mail, der er oplyst til politiet.

• Kommunens rusmiddelcenter kontakter personen snarest muligt med henblik på råd og 

vejledning og evt. behandlingsforløb. 

• Hvis personen ikke ønsker at samtykke til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver, sker der 

ikke yderligere (dog er det under dataindsamlingen blevet noteret for at muliggøre under-

søgelse af, hvor mange der tager imod tilbuddet, og hvor mange der takker nej).

Midt- og Vestjyllands Politi har således ansvaret for at indhente samtykkeerklæringer og sen-

de disse til de relevante rusmiddelcentre i kommunerne via de oplyste sikker e-mail adres-

ser. Lokalstationerne sørger for, at der er samtykkeerklæringer til rådighed sammen med re-

kvisitionerne på både lokalstationen og det lokale sygehus (vedlægges blodprøvesættene). 

Rusmiddelcentrenes tovholdere (i politikredsens 11 kommuner) har ansvaret for at modtage 

samtykkeerklæringerne og sørge for, at der tages kontakt til personerne med henblik på at 

tilbyde hjælp og rådgivning og evt. behandlingsforløb.

3.2.3 ANTAL PERSONER POLITIET HAR HENVIST I MIDT- OG VESTJYLLAND
I dataindsamlingsfasen (01.03.2021-28.02.2022) blev der i Midt- og Vestjyllands politikreds 

i alt fortaget 609 sigtelser for §53 (spirituskørsel) og 876 sigtelser for §54 (narkotikakørsel). 

Ud af disse 1485 sigtelser er det blevet registeret, at 1034 personer (70%) er blevet henvist 

til en rusmiddelrådgiver fra deres bopælskommune. I alt har 208 personer ud af 1034 (20%) 

taget imod  dette tilbud. De fleste af dem, der har takket ja til tilbuddet, har været sigtet for 

overtrædelse af §53 i Færdselsloven (se Figur 7).

FIGUR 7 
Antal sigtede personer i Midt- og Vestjyllands politikreds, der er blevet opfordret til at sam-

tykke til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver og samlet antal personer, der har taget 

imod tilbuddet, fordelt på type af sigtelse.
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Det er positivt, at 20% af personerne har taget imod tilbuddet om at blive ringet op af en rus-

middelrådgiver, som kan hjælpe dem. Derudover er det vigtigt at bemærke, at alle 1034 per-

soner har fået viden om, at der er et gratis tilbud om rusmiddelrådgivning i deres kommune, 

dvs. dem der har takket nej har stadig fået kendskab til hvor, og hvordan de kan få hjælp.

Pga. volumen i Nordjyllands og Midt- og Vestjyllands politikredse, var det også muligt at se 

på fordelingen af alder og køn ift., hvem der har taget imod tilbuddet om at blive ringet op 

af en rusmiddelrådgiver. Ifølge Figur 5 er der en stor aldersspredning, hvilket peger på, at 

tilbuddet er relevant på tværs af aldersgrupperne. Samtidig ses det, at sigtelser for narkotika 

fylder mest i de yngre aldersgrupper og omvendt ift. sigtelser for spirituskørsel. Det hænger 

formentlig sammen med, at der også er flere af disse sigtelser i de respektive aldersgrupper. 

FIGUR 5 
Sigtede personer, som har taget imod tilbuddet i Nordjyllands- og Midt- og Vestjyllands po-

litikredse, fordelt på alder og type af sigtelse (baseret på data der er registreret ved rusmid-

delcentrene).
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Figur 6 viser, at de fleste personer, som har taget imod tilbuddet har været mænd, og at ande-

len af kvinder også er jævnt fordelt over aldersgrupperne. Den relativt større andel af mænd 

hænger højest sandsynligt sammen med, at der generelt er langt flere mænd end kvinder 

der sigtes for at køre i påvirket tilstand.
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FIGUR 6
Sigtede personer, som har taget imod tilbuddet i Nordjyllands- og Midt- og Vestjyllands poli-

tikredse, fordelt på alder og køn (baseret på data der er registreret ved rusmiddelcentrerne).
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3.2.4 ANTAL DAGE FRA POLITIETS HENVISNING TIL RÅDGIVEREN RINGER OP
På baggrund af erfaringer fra Sverige i forbindelse med SMADIT-modellen (29), havde vi en 

målsætning om, at der skulle gå relativt kort tid mellem, at personen siger ja til at blive ringet 

op, og til at en rusmiddelrådgiver ringer. Derfor undersøgte vi, hvor mange dage der gik fra, 

at en person samtykkede til at blive ringet op, til at rådgiveren modtog information herom, 

samt hvor mange dage der gik indtil rusmiddelrådgiveren ringede personen op første gang. 

I Midt- og Vestjyllands politikreds gik der i gennemsnit 7,3 dage (±15 dage) fra personen gav 

sit samtykke, til rusmiddelcentret modtog samtykkeerklæringen, og yderligere 0,8 dage fra 

rusmiddelcenteret modtog henvisningen, til de lavede den første opringning til personen. I 

alt gik der i gennemsnit 8,1 dage (±11 dage) fra personen havde taget imod tilbuddet om at 

blive ringet op, til at rusmiddelcenteret lavede det første opkald til personen. Typisk tog det 

rusmiddelrådgiveren 1-2 opkald at få fat i personen, og der blev lavet op til 7 opkaldsforsøg, 

inden personen blev registeret som ”Ingen kontakt med personen”.

Selvom den samlede sagsgang hos politiet i gennemsnit var på 7,3 dage, var der relativt store 

variationer (op til 22 dage) i, hvor hurtigt henvisningen kom fra politipatruljen til drift-centeret 

og videre til rusmiddelcenteret. Denne variation i sagsbehandlingen kan være et udtryk for 

de løbende justeringer af arbejdsgangen, der tog lang tid at få kommunikeret ud i organisa-

tionen, så informationerne nåede ud til alle både i beredskabet og operativ færdsel. Desuden 

kan det være svært for især beredskabet at få tid til at implementere indsatsen, fordi de har 

mange andre ting, der også skal prioriteres. De lange sagsgange er derfor formentlig knyttet 

til den første del af dataindsamlingsfasen.
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3.3 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITIKREDS

Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds dækker 7 kommuner og 5 lokalpolitistationer. 

To kommuner og 2 lokalpolitistationer deltog i dataindsamlingsfasen gennem 6 måneder 

(01.09.2021-28.02.2022). Projektet er blevet forankret centralt ved Forebyggelsessekreta-

riatet på politigården i Vordingborg, hvor det organisatoriske ansvar har været hos afdelings-

lederen for Forebyggelsessekretariatet. De involverede aktører i politikredsen har således 

været sektionsledere og betjente i færdselsafdelingen, udlændingekontrolafdelingen og i 

beredskabet samt administrativt personale i Forebyggelsessekretariatet, der dagligt har va-

retaget registrering af og opfølgninger på, om alle sigtede er blevet spurgt samt gennem-

gang af opkald fra bekymrede borgere med tips via 1-1-4.

3.3.1 POLITIKREDSENS MOTIVATION FOR AT VÆLGE INDSATS/ER, OG HVORDAN 
DE BLEV INTEGRERET
Rådet for Sikker Trafik afholder årligt et seminar omkring den nyeste viden inden for trafiksik-

kerhed. På et af disse seminarer blev ideerne til indsatserne præsenteret, hvilket inspirerede 

to politiassistenter til at igangsætte arbejdet med at forankre og tilpasse indsatserne til Syd-

sjællands og Lolland-Falsters politikreds. Motivationen for at deltage i projektet bundede 

bl.a. i muligheden for at kunne gøre noget mere/andet for at afhjælpe problemer med alko-

hol og narkotika, hvorved spiritus- og narkotikakørsler formentlig kan forebygges og dermed 

mindske færdselsdrab og personskader.

Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds startede op i 2021, hvor projektet blev forank-

ret i Forebyggelsessekretariatet, og politiet valgte at arbejde med to indsatser; Sigtede-

indsatsen og Borgertips-indsatsen for både spiritus- og narkotikakørsel. Der blev etableret 

et samarbejde med rusmiddelcentrene i to kommuner. I den del af dataindsamlingsfasen 

som politikredsen deltog i (01.09.2021 til 28.02.2022), var der i de første to måneder meget 

få og ingen relevante tips vedr. mistanke om §53/54 (journalnummer 61440). Derfor valgte 

politiet at ændre arbejdsgangen ift. tips på 1-1-4 til, at færdselsafdelingen, der tjekker døgn-

rapporterne hver dag, giver besked til Forebyggelsessekretariatet, hvis der er et tip eller en 

anden hændelse med en begrundet mistanke. Således skal Forebyggelsessekretariatet ikke 

bruge tid og ressourcer på at trække og gennemgå lister fra Pol-Intel4. Hvis der er relevante 

sager, vurderer medarbejderne i Forebyggelsessekretariatet, om de eller en betjent fra færd-

sel ringer eller tager ud til personen.

Som de andre tre politikredse, valgte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at medtage 

både alkohol og narkotika i deres indsats, fordi arbejdsgangene for de to (§53 og §54) lig-

ger meget tæt op ad hinanden, men også fordi der er en stigning i antallet af personer, der 

bliver taget/sigtet for at være påvirket af narkotika (dette skyldes bl.a. ny teknologi til at måle 

narkotika). 

4  Pol-Intel er en digital platform, der ved hjælp af algoritmer analyserer politiets data.
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3.3.2 PROCEDUREN VED SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

Sigtede-indsatsen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Når en person bliver sigtet for at køre i påvirket tilstand (§53, §54) bliver denne af politiets 

patrulje opfordret til at underskrive en samtykkeerklæring vedr. et uforpligtende, personligt 

telefonopkald fra en rusmiddelrådgiver fra personens bopælskommunes. Det er som ud-

gangspunkt alle sigtede (§53, §54), der på denne måde henvises til et rusmiddelcenter. Sam-

tykkeerklæringen ligger fysisk sammen med blodprøvesættet, og den udfyldte erklæring 

fremsendes hurtigst muligt til rusmiddelcenteret i personens kommune med cc til Forebyg-

gelsessekretariatet. Uanset om der er givet samtykke eller ej sendes alle udfyldte samtykke-

erklæringer til Forebyggelsessekretariatet. Sektionsledere sikrer en hurtig fremsendelse til 

både rusmiddelcentre og Forebyggelsessekretariatet. En politiassistent med administrative 

opgaver i Forebyggelsessekretariatet (tovholder) registrer alle samtykkeerklæringer i et in-

ternt system og sørger for at følge op på og tjekke, at personen er blevet henvist. Hvis sam-

tykkeerklæringen ikke fremgår i sagen, kontakter tovholderen betjenten og minder vedkom-

mende om at tage kontakt til personen igen med henblik på henvisning, således at det er den 

samme betjent, som allerede kender til sagen. Samtidig passer denne prioritering godt ind i 

de nuværende arbejdsgange. Bl.a. fortælles det at:

”Nogle gange skal [betjentene] jo alligevel tale med dem i forhold til efterafhøring, eller 

hvor de skal give en besked om noget. Så giver det god mening, at det er dem, der også 

lige spørger igen, hvis de skulle have haft glemt det. [Fx lige sige:] ”I øvrigt er der, den her 

mulighed, det her tilbud”.” (Tovholder, Politi)

Arbejdsgangen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er derfor som følger:

• En person bliver stoppet af politiets patrulje, og vedkommende bliver testet positiv for at 

køre i påvirket tilstand jf. Færdselsloven §53 og/eller §54.

• Personen bliver anholdt og i forbindelse med afhøring og blodprøvetagning forklares per-

sonen, hvad samtykkeerklæringen omhandler, og vedkommende opfordres herefter til at 

underskrive samtykkeerklæringen, der er vedlagt blodprøvesættet.

• Betjenten oplyser den sigtede om, at vedkommende ved at underskrive samtykkeerklæ-

ringen, inden for kort tid, vil blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver fra kommunen til en 

indledende samtale. Personen oplyses om, at det er gratis og helt uforpligtende, og at 

vedkommende til enhver tid kan springe fra igen.

• Personen underskriver en samtykkeerklæring, som betjenten/sektionsledere videresen-

der til rusmiddelcenteret med Forebyggelsessekretariatet som cc.

• På den aktuelle sag påføres dispositionskode for præventiv indsats med teksten: ”Samtyk-

keerklæring sendt til XX rusmiddelcenter, eller ”SIG ønskede ikke at give samtykke til at 

blive kontaktet af rusmiddelcenter (evt. begrundelse)”.

• Forebyggelsessekretariatet følger op på, om personen er blevet spurgt. Hvis det ikke frem-

går af sagen, opfordres betjenten (sagsbehandleren) til at opdatere sagen og evt. videre-

sende samtykkeerklæringen til rusmiddelcenteret og Forebyggelsessekretariatet.

• Kort efter at kommunens rusmiddelcenter har modtaget en samtykkeerklæring, kontakter 

de personen med henblik på råd og vejledning og evt. behandlingsforløb.
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• Hvis personen ikke ønsker at samtykke til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver, sker der 

ikke yderligere (dog er det under dataindsamlingen blevet noteret for at muliggøre under-

søgelse af, hvor mange der tager imod tilbuddet, og hvor mange der takker nej).

Borgertips-indsatsen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Som nævnt ovenfor så har der i perioden, hvor Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har 

deltaget i projektet, ikke været relevante tips angående mistanke om §53/54 (journal num-

mer 61440). Bl.a. fortæller tovholderen hos Forebyggelsessekretariatet at: 

”Nu har vi ikke prøvet det, fordi der ikke har været en sag. Og vi har også – hvis der kommer 

et tip ind fra vores sekretariat, så sender vi det også ind, men der har heller ikke været no-

get. Det var sådan vores tanke, at hvis der var én, der skrev ind ”Min nabo nede i nummer 

elleve. Han kører i en rød bil. Han kører spiritus hver dag”. Så var det sådan én, jeg skulle 

have [ ]. Men det har der ikke været. Det er ikke fordi, at vi har droppet det som sådan, det 

har bare ikke givet noget resultat.” (Tovholder, Politi)

Politikredsen har ikke fravalgt Borgertips-indsatsen, men de har ændret proceduren for at 

spare ressourcer. I starten af projektet stod Forebyggelsessekretariatet selv for at finde alt, 

hvad der var af mistanke-sager, men det viste sig hurtigt, at det var meget arbejde uden nogle 

brugbare resultater. Proceduren blev derfor ændret til, at færdselsafdelingen, der dagligt 

tjekker døgnrapporterne, giver besked til Forebyggelsessekretariatet, hvis der i døgnrappor-

ten fremgår en mistanke om overtrædelse af §53 eller §54. Således skal Forebyggelsesse-

kretariatet ikke bruge tid og ressourcer på at trække og gennemgå lister fra Pol-Intel. 

Den nuværende procedure for Borgertips-indsatsen er således:

• Færdselsafdelingen modtager døgnrapport.

• Opkald fra bekymrede borgere med tips via 1-1-4 findes ved daglig gennemgang af døgn-

rapporten, og sager vedr. ’mistanke om §53/§54’ sendes til Forebyggelsessekretariatet.

• De tilsendte sager vurderes af Forebyggelsessekretariatet ift., om der er indikationer, der 

underbygger tippet. Underbygges tippet tager Forebyggelsessekretariatet kontakt til per-

sonen og opfordrer vedkommende til at samtykke til at blive kontaktet af en rusmiddelråd-

giver fra rusmiddelcenteret i vedkommendes bopælskommune. 

• Samtykkeerklæring udfyldes af Forebyggelsessekretariatet og sendes til det relevante rus-

middelcenter.

• Kort efter at kommunens rusmiddelcenter har modtaget en samtykkeerklæring, kontakter 

de personen med henblik på råd og vejledning og evt. behandlingsforløb.

3.3.3 ANTAL PERSONER POLITIET HAR HENVIST PÅ SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-
FALSTER
I dataindsamlingsfasen (01.09.2021-28.02.2022) blev der i Sydsjællands og Lolland-Falsters 

politikreds i alt fortaget 170 sigtelser for §53 og §54. Ud af disse sigtelser er det blevet regi-

steret, at 166 personer (98%) er blevet opfordret til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver 

fra deres bopælskommune. I alt har 35 personer ud af de 166 (21%) taget imod dette tilbud. 

Modsat Nordjyllands Politikreds samt Midt- og Vestjyllands Politikreds, er der en ligelig for-

deling mellem dem, der er blevet sigtet for at overtræde §53 og §54 i Færdselsloven blandt 

dem, der har taget imod tilbuddet (se Figur 8).
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FIGUR 8 
Antal sigtede personer i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, der er blevet opfordret 

til at samtykke til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver og samlet antal personer, der har 

taget imod tilbuddet fordelt på type af sigtelse. Figuren indeholder ikke data for Borgertips-

indsatsen.
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Det er positivt, at 21% af personerne har taget imod tilbuddet om at blive ringet op af en rus-

middelrådgiver, som kan hjælpe dem. Derudover er det vigtigt at bemærke, at alle 166 per-

soner har fået viden om, at det er et gratis tilbud om rusmiddelrådgivning i deres kommune, 

dvs. dem der har takket nej har stadig fået kendskab til hvor, og hvordan de kan få hjælp. 

3.3.4 ANTAL DAGE FRA POLITIETS HENVISNING TIL RÅDGIVEREN RINGER OP
På baggrund af erfaringer fra Sverige i forbindelse med SMADIT-modellen (29), havde vi en 

målsætning om, at der skulle gå relativt kort tid mellem, at personen siger ja til at blive ringet 

op, og til at en rusmiddelrådgiver ringer. Derfor undersøgte vi, hvor mange dage der gik fra, 

at en person samtykkede til at blive ringet op, til at rådgiveren modtog information herom, 

samt hvor mange dage der gik indtil rusmiddelrådgiveren ringede personen op første gang. 

I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds gik der i gennemsnit 3,0 dage (±3 dage) fra 

personen gav sit samtykke, til rusmiddelcentret modtog samtykkeerklæringen, og yderligere 

0,8 dage fra rusmiddelcenteret modtog henvisningen, til de lavede den første opringning 

til personen. I alt gik der i gennemsnit 3,8 dage (±4 dage) fra personen havde taget imod 

tilbuddet om at blive ringet op, til at rusmiddelcenteret lavede det første opkald til personen, 

hvilket er meget hurtigt. Typisk tog det rusmiddelrådgiveren 1-2 opkald at få fat i personen, 

og der blev lavet op til 7 opkaldsforsøg, inden personen blev registeret som ”Ingen kontakt 

med personen”.

Den samlede sagsgang hos politiet var således i gennemsnit på 3,0 dage, og der var relativt 

små variationer (op til 6 dage) i, hvor hurtigt en henvisning kom fra betjenten og videre til 

rusmiddelcenteret. Den relativt lille variation i sagsbehandlingen afspejler primært at tov-

holderen, ugentligt har gennemgået alle ugens sigtelser og samtykkeerklæringer, og hvis 

noget manglede, blev betjenten på sagen spurgt, om han/hun havde husket at give personen 
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tilbuddet. Hvis ikke, blev betjenten bedt om at kontakte personen og opfordre vedkommende 

til at samtykke til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. 

3.4 NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS

Nordsjællands politikreds dækker 13 kommuner, hvor der er tilknyttet 14 områdebetjente. I 

alt deltog 5 kommuner og alle områdebetjente i hele dataindsamlingsfasen på 12 måneder 

(01.03.2021-28.02.2022). Projektet er blevet forankret centralt ved Forebyggelses- og Nær-

hedscenteret på politigården i Hillerød. Det organisatoriske ansvar har været hos lederen af 

Forebyggelses- og Nærhedscenteret, og en udpeget projektleder har varetaget koordinering af 

projektopgaverne. Til den daglige drift fik to betjente tildelt tid og løn til at varetage opgaverne 

med at koordinere og screene sager (tovholdere). De involverede aktører i politikredsen har så-

ledes været de områdebetjente, der har varetaget kontakten til personerne, der skulle henvises, 

samt tovholdere og projektlederen, der bl.a. har haft kontakten til kommunes rusmiddelcentre.

3.4.1 POLITIKREDSENS MOTIVATION FOR AT VÆLGE INDSATS/ER, OG HVORDAN 
DE BLEV INTEGRERET
Rådet for Sikker Trafik afholder årligt et seminar omkring den nyeste viden inden for trafiksik-

kerhed. På seminaret i 2019 blev ideerne til indsatserne præsenteret, hvilket inspirerede en 

medarbejder fra Forebyggelses- og Nærhedscentret til at igangsætte arbejdet med at for-

ankre og tilpasse en af indsatserne til Nordsjællands politikreds. Desuden har politikredsen 

tidligere erfaringer med at besøge personer i hjemmet, hvilket skete på baggrund af en trafik-

ulykke med dødelig udgang forårsaget af en spirituspåvirket person, som alle i lokalområdet 

vidste kørte påvirket dagligt. På baggrund af denne episode, blev der oprettet et samarbejde 

mellem betjente og lokale rusmiddelrådgivere, hvor de sammen tog på uanmeldt hjemme-

besøg for at tale uformelt om forhold, personen havde med politiet ang. forseelser i relation 

til rusmidler og kriminalitet. Derudover har Nordsjællands Politi fremhævet, at det har be-

tydning for deres motivation, at Politiloven (§2) beskriver, at Politiets formål er at virke for 

tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet, og at politiet skal fremme dette formål gen-

nem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed bl.a. ved at forebygge strafbare 

forhold samt fare for enkeltpersoners sikkerhed. 

Nordsjællands politikreds' deltagelse i projektet har således sit afsæt i et internt lokalt ønske, 

hvor motivationen for at afprøve de nye indsatser bunder i muligheden for at afhjælpe pro-

blemer med rusmidler, hvorved spiritus- og narkotikakørsler formentlig kan forebygges og 

dermed mindske færdselsdrab og personskader samt i muligheden for at medvirke i et forsk-

ningsprojekt, der kan bidrage til en systematisk evaluering af nye og præventive indsatser.

Nordsjællands politikreds startede indsatsen op i juli 2020, hvor projektet blev forankret i 

Forebyggelses- og Nærhedscenteret, der bl.a. har fokus på præventivt arbejde ifm. færdsels-

området. Politiet valgte at arbejde med en kombination af indsatserne; Recidivist-indsatsen 

og Borgertips-indsatsen for både spiritus- og narkotikakørsel (denne kombination vil frem-

adrettet blive refereret til som 'Screenings-indsats'). I forbindelse med opstarten etablerede 

projektlederen et samarbejde med rusmiddelcentrene i fem kommuner, hvor politiet havde 

registreret et stort antal sigtelser for spirituskørsel i 2019. 
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3.4.2 PROCEDUREN VED NORDSJÆLLANDS POLITI
På baggrund af politiets registre over borgertips og sigtelser vedr. §53 og §54 og andre sager 

relateret til kørsel i påvirket tilstand, identificerer og udvælger politiet relevante personer, 

som de vurderer kunne have gavn af at blive henvist til en rusmiddelrådgiver. En område-

betjent opsøger personen på vedkommendes bopæl og opfordrer vedkommende til at give 

samtykke til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Som udgangspunkt skulle områdebe-

tjenten tage hjem til de udvalgte personer, men pga. restriktionerne ifm. COVID-19 i efteråret 

2020, var det i store perioder af dataindsamlingsfasen kun muligt at tage kontakt via telefon. 

Projektlederen fortæller: 

”… som udgangspunkt er det hjemmebesøg. Men, det COVID-19, fordi vi har også fået 

nogle restriktioner. Altså vi må ikke fare ud alle mulige andre steder, vi må godt fare ud til 

færdselsuheld og til brand og sådan. Men alt andet, det skal foregå virtuelt, det kan vi ikke 

gøre med den slags sager her. Så der er vi nødt til at ringe.” (Tovholder, Politi)

Restriktionerne har derfor betydet, at der har været betydeligt færre hjemmebesøg i data-

indsamlingsfasen end planlagt. Samtidig betød situationen omkring COVID-19, at politiets 

interne fysiske møder og kurser blev aflyst, hvilket medførte, at tovholderne ikke kunne få den 

nødvendige oplæring/uddannelse til selv at arbejde i politiets analysesystem Pol-Intel. Pro-

cessen med udvælgelse af sager/personer blev derfor mere omstændelig, fordi personale 

fra Efterretnings- og analyseenheden (EAE) blev nødt til at trække sagerne og overlevere 

dem til tovholderne.

Dette betyder, at tovholderne i Forebyggelses- og Nærhedscentret to gange ugentligt mod-

tager lister fra Efterretnings- og analyseenheden (EAE) med udtræk fra analysesystemet 

Pol-Intel omkring mistanker, sigtelser og recidivister vedr. §53 og/eller §54. De to tovhol-

dere forestår ugentligt nærmere screening af de enkelte udtræk for afklaring om, hvorvidt et 

hjemmebesøg/opkald er relevant. Screeningen omfatter fx vurdering af personens bopæls-

kommune og alder, samt hvorvidt personen i forbindelse med sagen (fx færdselsuheld) kan 

være hospitalsindlagt. 

Arbejdsgangen ved Nordsjællands Politi er således følgende:

• To gange om ugen laver Efterretnings- og analyseenheden (EAE) et udtræk fra Pol-Intel og 

sender listen til tovholderne. 

• Tovholderne screener og vurderer de enkelte forhold og beslutter hvilke personer, der vur-

deres relevante ift. at få et hjemmebesøg/telefonopkald.

• Tovholderne udfærdiger et notatark med relevante data for de personer, der vurderes 'eg-

nede til hjemmebesøg/telefonopkald'.

• Notatarkene udleveres til områdebetjentene (besøgsopgave), der foretager det opsøgen-

de arbejde hos personen enten ved at kontakte personen på bopælen eller telefon.

• Områdebetjenten taler med personen (hjemme eller i telefon), og hvis betjenten vurderer, 

at indsatsen har relevans, opfordres personen til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver.

• Efter hjemmebesøget/telefonopkaldet påtegner områdebetjenten notatet og returnerer 

det til tovholderne. 

• Hvis personen ønsker at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver, giver tovholderne via sik-

ker mail besked til det lokale rusmiddelcenter.
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• Kort efter at kommunens rusmiddelcenter har modtaget besked fra politiet, kontakter de 

personen med henblik på at tilbyde råd og vejledning og evt. behandlingsforløb.

• Tovholderne sikrer, at der laves en registrering af hjemmebesøget/telefonopkaldet, hvor 

alle gennemførte hjemmebesøg registreres med angivelse af data som navn og adresse på 

den besøgte samt resultatet af besøget (så det er muligt at se, hvor mange der tager imod 

tilbuddet, og hvor mange der takker nej).

Der opereres ikke med skriftlige samtykkeerklæringer, da dette efter nærmere regelundersø-

gelse ved politiet har vist sig at være unødvendigt – et mundtligt ja er nok.

De udvalgte sager blev i første omgang uddelt til de 5 områdebetjente i de deltagende kom-

muner, hvilket betød, at den enkelte betjent i perioder har siddet med en stor stak sager han/

hun skulle kontakte. For at mindske arbejdsbyrden, blev der i foråret 2021 inddraget flere 

områdebetjente til at hjælpe med at ringe rundt, især i de kommuner hvor der var forholdsvis 

mange udvalgte personer.  

3.4.3 ANTAL PERSONER POLITIET HAR SCREENET, UDVALGT OG HENVIST I 
NORDSJÆLLAND
I dataindsamlingsfasen (01.03.2021-28.02.2022) blev der i Nordsjællands politikreds foreta-

get screening af 185 §53-sager, 61 §54-sager og 27 sager, der både berørte §53 og §54. Ud 

af disse 273 sager, er det blevet registeret, at politiet har udvalgt og kontaktet 165 personer 

(60%) for at henvise dem til en rusmiddelrådgiver fra deres bopælskommune. I alt har 27 

personer ud af de 165 (16%) taget imod dette tilbud. De fleste af dem, der har takket ja til 

tilbuddet, har været sigtet for at have overtrådt §53 i Færdselsloven (se Figur 9).

FIGUR 9 
Antal personer i Nordsjællands politikreds, der er blevet opfordret til at samtykke til at blive 

ringet op af en rusmiddelrådgiver og samlet antal personer, der har taget imod tilbuddet, 

fordelt på type af sigtelse.
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Det er positivt, at 16% af personerne har taget imod tilbuddet om at blive ringet op af en rus-

middelrådgiver, som kan hjælpe dem. Derudover er det vigtigt at bemærke, at alle 165 per-

soner har fået viden om, at der er et gratis tilbud om rusmiddelrådgivning i deres kommune, 

dvs. dem der har takket nej har stadig fået kendskab til hvor, og hvordan de kan få hjælp. 

3.4.4 ANTAL DAGE FRA POLITIETS HENVISNING TIL RÅDGIVEREN RINGER OP
På baggrund af erfaringer fra Sverige i forbindelse med SMADIT-modellen (29), havde vi en 

målsætning om, at der skulle gå relativt kort tid mellem, at personen siger ja til at blive ringet 

op, og til at en rusmiddelrådgiver ringer. Derfor undersøgte vi, hvor mange dage der gik fra, 

at en person samtykkede til at blive ringet op, til at rådgiveren modtog information herom, 

samt hvor mange dage der gik indtil rusmiddelrådgiveren ringede personen op første gang. 

I Nordsjællands politikreds gik der i gennemsnit 5,1 dage (±5 dage) fra personen gav sit sam-

tykke, til rusmiddelcentret modtog kontaktoplysninger på personen, og yderligere 5 dage fra 

rusmiddelcenteret modtog henvisningen til de lavede den første opringning til personen. I 

alt gik der i gennemsnit 10,3 dage (±11 dage) fra personen havde taget imod tilbuddet, om at 

blive ringet op, til at rusmiddelcenteret lavede det første opkald til personen. Typisk tog det 

rusmiddelrådgiveren 1-2 opkald at få fat i personen, og der blev lavet optil 4 opkaldsforsøg, 

inden personen blev registeret som ”Ingen kontakt med personen”.

Selvom den samlede sagsgang hos politiet i gennemsnit var på 5,1 dage, var der variatio-

ner (op til 10 dage) i hvor hurtigt et tilsagn om samtykke kom fra lokalbetjenten og videre til 

rusmiddelcenteret. Denne variation i sagsbehandlingen kan være et udtryk for de løbende 

justeringer af arbejdsgangen både ift. omlægning til telefonopkald og ift. de udtræk, der 

skulle laves fra Pol-Intel. For at tovholderne selv kunne få adgang til Pol-Intel, krævede det, 

at de deltog i et kursus, men kurset blev aflyst pga. COVID-19, og alle træk skulle derfor laves 

af Efterretning- og analyseenheden (EAE), hvilket gjorde processen mere omstændelig og 

sandsynligvis har betydet, at ikke alle relevante sager er nået frem til tovholderne.

3.5 HVAD UNDERSTØTTER IMPLEMENTERINGEN AF INDSATSERNE VED 
POLITIET?

I det følgende afsnit 3.5 præsenterer vi resultaterne fra de kvalitative data (interviews og mø-

der) fra politiet med fokus på nogle af de centrale faktorer, der ifølge betjentene og politile-

delsen fungerer godt og derved understøtter implementeringen af indsatserne. Vi vil først se 

på, hvad de oplever understøtter på tværs af indsatser og politikredse. Dernæst fremhæver 

vi væsentlige forhold, der gør sig gældende for enten Sigtede-indsatsen eller Screenings-

indsatserne (Borgertips- og Recidivist-indsatsen). Særligt når der kun skrives om én indsats, 

er det vigtigt at læse teksten som opmærksomhedspunkter, der kan hjælpe med at optimere 

indsatserne, så flere relevante personer bliver opfordret til at blive kontaktet af en rusmid-

delrådgiver og flere siger ja til tilbuddet.
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3.5.1 FAKTORER DER UNDERSTØTTER PÅ TVÆRS AF INDSATSER

Motivation for at udføre indsatserne
Den altafgørende faktor for, at indsatserne bliver implementeret ved politiet, er motivationen 

hos de personer (betjente, ledere, administrative medarbejdere, mfl.), der skal udføre de nye 

arbejdsopgaver, der er tilknyttet indsatserne. Gennemgående i interviewene og på fællesmø-

derne er, at nogle af de vigtigste faktorer der kan sikre høj motivation hos den enkelte er, at de 

nye (ekstra) opgaver er meningsfulde, at udbyttet af arbejdsopgaverne ifm. indsatserne bliver 

synlige ved bl.a. at modtage regelmæssig feedback, og at samarbejdsrelationerne plejes og 

holdes ved lige på tværs af organisationer og myndigheder. 

I det følgende bliver disse faktorer uddybet gennem citater fra interviewpersonerne fra poli-

tiet i de fire politikredse.

Indsatserne er meningsfulde
Både betjentene og lederne fortæller, at det er meningsfuldt at række hånden ud og kunne 

tilbyde mere end straf og sanktioner:

”… projektet er glimrende, jeg synes det giver fantastisk god mening, at vi prøver at tage 

fat om nældens rod i stedet for bare og begynde at symptombehandle, ikke også. Fordi det 

nytter ikke noget at straffe dem, det får vi ikke noget ud af.” (Betjent)

Især fremhæver politiet, at det ofte kan være frustrerende at stoppe de samme personer igen 

og igen og en af betjentene fortæller: 

”… vi er jo alle sammen rigtig trætte af at køre og tage de samme bilister igen og igen og 

igen. Og man kan tydeligvis se de har et, et alkoholproblem, ikke også - eller et narkopro-

blem.” (Betjent)

En anden betjent siger:

”… hvis man kunne prøve at se, om man kunne forhindre et trafikdrab eller en ulykke med 

de [samfundsmæssige] omkostninger, det nu hører med sig. Men også personlige om-

kostninger for dem, som har nogle tilskadekomster. Der syntes jeg, det kunne være spæn-

dende, at se om det overhovedet kunne lykkes, fordi at generelt mange af dem vi har med 

at gøre, det er jo gengangere, det kan vi jo se.” (Betjent)

En tovholder fra en anden politikreds fortæller også, at det skal være meningsfuldt for be-

tjentene at skulle varetage en ny opgave oven i alle de andre. Bl.a. fortæller tovholderen at: 

”… betjentene egentligt også gerne vil være med til at forebygge. Det er jo det der med at 

finde en mening med ting. Hvis ikke det giver mening, så husker de det ikke. Giver det god 

mening, så husker man det.” (Tovholder, Politi)
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Både ved fællesmøder og gennem interviewene er det blevet klart, at noget af det vigtigste 

for betjentene er, at det giver mening for dem at skulle varetage denne ”ekstra” opgave. Be-

tjentene fortæller, at mere information om det videre forløb (fx historier om personer, der 

fortæller at indsatsen har gjort en positiv forskel) og kendskab til det lokale rusmiddelcenter 

kan være en motivationsfaktor der gør, at de prioriterer at række hånden ud og opfordre per-

sonen til at sige ja til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. 

Regelmæssige tilbagemeldinger til betjentene
Generelt har det en positiv betydning for den enkelte betjents fokus og motivation, når ledel-

sen sikrer, at information om projektet når ud til betjentene, fordi den enkelte betjent ellers 

let kan blive demotiveret, når han/hun sjældent selv oplever den direkte effekt af indsatsen. 

Hertil kan det have en positiv betydning, når ledelse og kollegaer deler gode fortællinger og 

erfaringsudveksler, da det hjælper til at holde motivationen oppe. En betjent fortæller, hvor-

dan han oplever det som meget motiverende, når hans chef personligt formidler de løbende 

resultater på en engageret måde og ikke blot sender en e-mail rundt:

”Ja, jeg tænker anerkendelse er, altså vi er jo, vi er jo ikke bedre end vi er, altså, anerkendel-

se betyder noget -meget, så man ved det arbejde man gør, at det giver mening. [ ] Og man 

skal heller ikke have det [status tal] serveret som et, et dias der bliver sendt ud på mail. [ ] 

Der kan jeg sige med sikkerhed, ni ud af ti de sletter mailen uden at læse det. Fordi den 

drukner i informationsstrømmen af alt muligt andet ligegyldigt information vi får. Så det 

skal formidles på den rigtige måde, og der skal man jo fx have en som, som min chef, som 

er, er en god formidler af det, som interesserer sig for det og går op i det. [ ] Altså sådan 

noget motiverer en, [og får en til at tænke] ”hold da kæft, ja det er en god idé”. Men får jeg 

de tal på et tørt excel-ark, så kan det være ligegyldigt.” (Betjent)

Den interne kommunikation i politiet og feedback til betjentene blev ekstra udfordret pga. 

restriktionerne ifm. COVID-19. Det betød, at det ikke, som under normale omstændigheder, 

var muligt at mødes fysisk med andre end ens nærmeste kolleger. Tilbagemeldinger vedr. 

udbyttet af indsatserne skulle derfor gives til betjentene i beredskabet, på lokalstationer, 

drift-centre mv. på andre og alternative måder. Dette fik en af projektlederne til at tage ini-

tiativ til at lave en kort video omkring projektet, der nemt kunne kommunikeres online. En af 

tovholderne fortæller: 

” vi er ikke for gode til at få spurgt alle i hvert fald, der er stadig noget, der går galt i vores 

kommunikation, og derfor har [projektlederen] også kommet med en brillant ide om, at vi 

skal lave en video, der kommer ud på vores intranetside, hvor vi faktisk har fået en borger til 

at fortælle om hendes oplevelse, med det her tilbud. Hun er netop en borger, der er blevet 

stoppet og har sagt ja til behandlingen, og hvor hun så fortæller lidt om, hvorfor hun synes 

det er vigtigt at betjentene spørger.”

[…]

” vi gerne vil vække nogle følelser i de der beredskabsbetjente fordi, som [projektlederen] 

siger, så er vi bare, så er politiet præget lige nu af, at vores beredskabsmænd de skal huske 

alt. Og det er allerede alt for meget, så vi kan næsten heller ikke forlange af dem, at der 
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skal være en 100%s rate, men vi vil rigtig gerne gøre meget for, at de husker det her, og det 

håber vi, at det kan gøres ved, at vi prøver på at få vækket lidt nogle følelser hos sådan en 

borger, der selv har været igennem det” (Tovholder, Politi)

Samarbejde med 'eksterne' aktører
Kernen i indsatserne er, at en betjent henviser en relevant person til et rusmiddelcenter. For 

at dette kan lade sig gøre, er det afgørende, at der er et godt samarbejde mellem de to orga-

nisationer med forståelse for hinandens arbejdsgange. Bl.a. var det meningen, at fællesmø-

derne, der var planlagt af Center for Rusmiddelforskning, skulle være med til at understøtte 

dette samarbejde. Flere af tovholderne hos politiet har fortalt, at i starten af projektet om-

handlede dialogen med rusmiddelcentrene primært det at sende en e-mail med en sam-

tykkeerklæring og kontaktoplysninger, hvilket blev oplevet som tilstrækkeligt. En tovholder 

fortæller: 

”Altså det er fint nok lige at have sådan et møde der og lige at høre, hvordan går det og 

sådan noget. Og jeg har ikke sådan - eller jeg har i hvert fald ikke personligt et behov for 

yderligere, det det synes jeg ikke.” (Tovholder, Politi)

Efter de første fællesmøder blev det dog klart, at den personlige dialog og et tættere sam-

arbejde hjalp betydeligt på vidensdeling og var med til at øge kvaliteten af indsatserne bl.a. 

ved, at betjentene fik mere viden om hvor vigtigt det er, at de gør det klart, at det er et ufor-

pligtende og gratis tilbud, samt at de anvender neutrale begreber som fx ”alkoholvaner” og 

undgår begreber, der kan opfattes nedsættende eller forudindtagede som fx ”alkoholiker” 

eller ”misbrug”. 

Den gode dialog og personlige kontakt med politikredsene (fx via fællesmøderne) blev også 

nævnt af rusmiddelrådgiverne som en klar fordel for implementeringen af indsatserne og for, 

om den henviste person har oplevelsen af, at både betjentene og rusmiddelrådgiverne har 

gode intentioner om at hjælpe vedkommende. En tovholder fra et rusmiddelcenter fortæller: 

”…  et tæt samarbejde med politiet, det betyder i hvert fald meget, det der med og have 

den der, altså den der personkontakt. Altså [ ], det ikke lang tid siden vi havde en ung der 

blev standset af politiet [ ], og den betjent der standser det her unge menneske, kender 

behandleren og siger ”jamen, var det ikke en ide du kom ned til Dorte?” (Tovholder, Rus-

middelcenter)

Samtidig fortalte tovholderene ved politiet, at det havde en stor positiv betydning for imple-

menteringen af indsatserne, at forskerne fra Center for Rusmiddelforskning var lydhør over-

for, hvad der i praksis kunne lade sig gøre ved politiet. En tovholder fortæller: 

”… det er nok noget af det allervigtigste, det er, at når man som forsker kommer og lige-

som også nikker godkendende til, at en som [projektlederen], som jo er ret viden på det 

her område, fortæller hvordan det skal foregå og sådan noget, der synes jeg at [Center for 

Rusmiddelforskning] har været utroligt gode til at acceptere hvad vi har kunnet levere, og 

hvad vi ikke har kunnet levere.” (Tovholder, Politi)
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Den gode samtale mellem betjenten og personen, der skal henvises
Udover ovennævnte faktorer, der som nævnt er afgørende for betjentenes motivation for ind-

satsen, er det også vigtigt at have fokus på, hvordan betjentene bedst motiverer personen.  

I mødet med personen der skal henvises, har betjentene netop fokus på de ting, der kan have 

en positiv indflydelse på samtalen, så personen får lyst til at tage imod tilbuddet om at blive 

ringet op af en rusmiddelrådgiver. Først og fremmest har det betydning, at betjenten gør sig 

umage i forklaringen om tilbuddet, så personen tydeligt forstår, hvad det omhandler. Her er 

det især vigtigt, at betjenten overvejer sine ordvalg. En betjent siger:

”Men jeg tror så længe, at jeg bare ligesom får serveret det ordentligt, og føler jeg får det 

forklaret og, og brugt de rigtige ord der, så synes jeg ikke jeg kan gøre mere. Så, så jeg sy-

nes det fungerer bedre, når jeg er begyndt sådan og forklare mere ind i, hvad det egentlig 

handler om.” (Betjent)

En anden betjent oplever, at det er en fordel at understrege, at tilbuddet er uforpligtende, og 

at personen til en hver tid har ret til at sige nej senere i processen:

”… jamen jeg forklarer jo, at de kan, at de vil blive ringet op af kommunen, og at det er 

helt uforpligtende, og de kan vælge og sige nej tak, når de hører om det kommunen har 

at fortælle. Og jeg fortæller også, at [rådgiverne] er meget bedre til at forklare, hvad det 

egentlig er, det her går ud på. Fordi det, igen, det føler jeg ikke jeg er klædt helt godt nok 

på til at skulle gøre. Så jeg, så jeg forsøger også ligesom at sige, at de kan sige ja nu, men 

der er også den der kattelem for at komme ud igen, når kommunen ringer, og så det lyder 

røv sygt.” (Betjent)

Det kan for mange personer være en sårbar situation at blive stoppet af politiet og blive sigtet 

for spirituskørsel, hvilket betjentene oplever som et potentiale for en større modtagelighed 

for hjælp. En betjent siger:

” … så jeg tror egentlig at, at det der med man møder dem der, hvor de egentlig er en lille 

smule sårbare også [ ], det gør meget. Altså, det gør dem i hvert fald tilbøjelige til og tage 

imod den håndsrækning, man ligesom giver dem” (Betjent)

Generelt viser betjentenes erfaringer i Sigtede-indsatsen, at det er en fordel at tage den straf-

feretslige/formelle del før, der informeres om tilbuddet og spørges ind til samtykke. Des-

uden kan det virke godt at være lidt insisterende i samtalen og fx spørge ind til samtykke 

flere gange (hvis personen siger nej i første omgang). For at få flere personer til at takke ja til 

tilbuddet, nævner nogle betjente, at det er vigtigt at lytte, når personen fortæller og at tage 

sig tid til at spørge ind til både personen og situationen. En betjent fortæller: 

”… jeg har det også sådan, hvis jeg har, hvis jeg en eller to gange har spurgt ind til [tilbud-

det], og jeg ligesom kan mærke at, at de bøjer af på den, så giver jeg dem nok lidt en pause, 

så kan jeg godt finde på at spørge igen [ ]. Ligesom give udtryk for, jeg var ikke lige helt, vi 

fik ikke lige helt afsluttet den.” (Betjent)
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I Screenings-indsatserne er det mindst lige så vigtigt at sikre en positiv interaktion med den 

person betjenten opsøger (på bopælen/via telefon). For at understøtte dette blev der i Nord-

sjællands politikreds arrangeret et fællesmøde (af Center for Rusmiddelforskning) for invol-

verede betjente, hvor to rådgivere fra nogle af de deltagende rusmiddelcentre fortalte om, 

hvad rusmiddelcentrene tilbyder, samt hvad der kan understøtte en god samtale. Derudover 

fortalte Birgit Hellner, lokalbetjent fra Bornholm, om sine mangeårige erfaringer med det 

opsøgende arbejde, og hvad hun oplever fungerer godt at sige (og ikke sige) for at motivere 

personen.

3.5.2 FAKTORER DER UNDERSTØTTER I SIGTEDE-INDSATSEN

Enkel og nem procedure for betjentene
Det fungerer generelt rigtig godt, når samtykkeerklæringen fysisk ligger sammen med blod-

prøvesættet, evt. sat sammen med en clips. Det er enkelt og gør det let for betjentene at 

huske, midt i alt det andet de skal huske i situationen. Det fungerer også godt, når en admini-

strativ funktion i politiet (fx i Politiets sagscenter) tager over så snart samtykkeerklæringen er 

udfyldt og sikrer, at samtykket kommer det rette sted hen. Andre steder har de en procedure, 

hvor betjenten selv skal sende samtykket med sikker mail til rusmiddelcenteret, der så tager 

over. I de politikredse hvor det ikke kræver yderligere administrativt arbejde af betjenten, så 

snart samtykket er udfyldt, bliver indsatsen til en meget afgrænset opgave, der tager minimal 

tid at udføre, hvilket betjentene synes er godt. En betjent fortæller:

”[Samtykkeerklæringerne] ligger rent praktisk i alle blodprøvesæt. [ ] samtykkeerklærin-

gen følger med den attest, der skal udfærdiges på hospitalet. [ ] Så på side 1 der udfylder 

man alt det politimæssige, og så bladrer man om på side 2, og der står der så et afkryds-

ningsskema. Og de to ting, de skal følges ad. Så, det giver helt sig selv, man kommer til at 

udfylde det. 

[…] 

Det fungerer rigtig godt, og det er rigtig fint, at der ikke er alt for meget der skal udfyldes. I 

forvejen har vi rigtig meget der skal udfyldes, når vi har med spritbilister af gøre. Så det er, 

det er rart, at det er bare et afkrydsningsskema. Og også rart at hvis ikke de ønsker noget 

som helst, hvis det – så er det bare kryds i nej, færdig slut.” (Betjent)

I de andre politikredse har de også forsøgt at gøre det så nemt som overhovedet muligt for 

den enkelte betjent. I en af politikredsene har de fx gode erfaringer med, at der på bagsiden af 

samtykkeerklæringen står den specifikke kode, som betjentene skal notere i sags-systemet, 

når en sigtet person er blevet opfordret til at blive kontaktet af en rådgiver (obs. det noteres 

ikke i sags-systemet om personen tager imod tilbuddet eller ej). Betjentene skal således ikke 

gå og huske den. Hver uge gennemgår tovholderen ved politiet alle ugens sigtelser, og hvis 

koden mangler, bliver betjenten på sagen spurgt, om han/hun har husket at give personen 

tilbuddet. Hvis ikke, bliver betjenten bedt om at kontakte vedkommende, så alle sigtede får 

mulighed for at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Tovholderen fortæller om denne 

procedure: 
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”Og så står der på bagsiden af [samtykkeerklæringen], hvordan [betjentene] skal håndtere 

det. Altså send til den mailadresse eller til den mailadresse, lav en disposition på den og 

den kode”. Så det skal fylde så lidt som overhovedet muligt og give dem så lidt ekstraar-

bejde som overhovedet muligt.” (Tovholder, Politi)

Tovholderen fortæller desuden, at cirka halvdelen af betjentene selv husker at opfordre de 

personer de sigter, og at hendes opfølgninger på sager og sigtelser har bevirket, at betjen-

tene har fået spurgt stort set alle. Samtidig er hun også bevidst om, at denne procedure ’ko-

ster’ tid både for hende og de betjente, der skal kontakte den sigtede person igen. Men hun 

oplever, at det fungerer, fordi der er den fornødne ledelsesmæssige prioritering af opgaven, 

og fordi hun oplever, at proceduren bidrager til, at flere personer får tilbuddet. Hun fortæller:

”Jeg bruger måske op mod en time om dagen i gennemsnittet. Det er sådan lidt med 

forskel, for nogle gange er det jo hurtigt overstået, hvis der ikke er ret meget. Så en halv 

til en hel time om dagen. [Interviewer spøger: Er det blevet prioriteret af din ledelse, at 

du kunne få tid til det?]. Ja, det er det. Det er helt klart – altså jeg føler også selv, at det er 

sådan en skal-ting. For hvis jeg ikke følger op på det jævnligt, så går der for lang tid. Og så 

går tankegangen om, at det skal være hurtigt efter de er blevet sigtet jo af fløjten, hvis jeg 

kun gjorde det en gang om måneden. Så det skal være løbende. Det er hver anden-tredje 

dag.” (Tovholder, Politi)

3.5.3 FAKTORER DER UNDERSTØTTER I SCREENINGS-INDSATSERNE

Ekstra ressourcer til at følge op på sager og holde kontakt til rådgivere
Som ved Sigtede-indsatsen fungerer det godt, når processerne er enkle at implementere i 

en eksisterende praksis, når de ikke tager for meget tid fra andre opgaver, og/eller når der fra 

ledelsesplan er afsat de nødvendige ressourcer til opgaven, så betjentene ikke blot får flere 

opgaver oven i dem de varetager i forvejen. Det har været en stor fordel, at ledelsen i forbin-

delse med Screenings-indsatserne har prioriteret at afsætte ekstra ressourcer (tid, løn og 

personale) til at håndtere selve screeningen, men også til at kunne lave løbende opfølgning 

på de sager, der relaterer sig til projektet samt til at vedligeholde kontakten til rusmiddelcen-

trene. Bl.a. viser erfaringerne fra Nordsjællands politikreds, at en jævnlig kontakt til rusmid-

delcentrene har medført en mere smidig kommunikation mellem de to organisationer, så 

der nemt kan justeres løbende, fx mht. opdatering af kontaktinformationer og –personer de 

respektive steder.

Tovholderne for screeningsprocessen er generelt tilfredse med arbejdsopgaverne, bl.a. fordi 

der er afsat både tid og løn til, at de kan varetage denne specifikke opgave med at screene 

for sager relateret til sigtelse, mistanke og recidivister ifm. §53 og §54. Tovholderne oplever 

desuden, at det er en relativt enkel opgave, hvor de også får tilstrækkelig viden og indblik om 

projektets elementer og progression ved både politi og rusmiddelcentre, bl.a. gennem fæl-

lesmøder for politi og rådgivere. 

Fokuserede screeningskriterier
Screenings-indsatserne fungerer især godt, når der bliver lavet en grundig screening og ud-

vælgelse af, hvilke personer der skal kontaktes, således at det (så vidt muligt) er de rette at 
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bruge tid og andre ressourcer på. I Nordsjælland er selve screeningsproceduren løbende 

blevet tilrettet, så de betjente der udfører hjemmebesøg/opkald blev aflastet mest muligt. 

Bl.a. blev der efter et fællesmøde, hvor en repræsentant fra Bornholms politikreds, fortalte 

om deres erfaringer med hjemmebesøg, besluttet at nedprioritere ”engangstilfælde”, fx den 

19-årige, som er blevet taget lørdag aften i fars bil, med alkohol i blodet. En betjent der står 

for at tage kontakt, fortæller:

”Nej, altså fra start af har jeg godt ku tænke mig, at de blev screenet noget bedre, sagerne. 

Og det er jo så først været efter [fællesmødet], at [lokalbetjenten fra Bornholm] fortalte 

”jamen, hun tog jo ikke bare de unge, der bare havde lånt fars bil og sådan noget”. Det er jo 

først der, at vi heller ikke har skulle ringe ud til dem, altså vi har jo siddet med alt.” (Betjent) 

Fra projektstart var der blandt politiets projektleder og tovholdere diskussioner om, hvilke kri-

terier der skulle indgå i udvælgelsen, og hvordan det kunne sikres, at de personer der havde 

et skadeligt rusmiddelbrug, samt de personer der potentielt var motiverede for at modtage 

rusmiddelrådgivning, blev inkluderet i de lister EAE sendte til tovholderen. 

Ved at have en omfangsrig liste gav det tovholderne mulighed for manuelt at vurdere sager-

ne ud fra andre og mere fokuserede kriterier. Dette betød, at der var større sandsynlighed for, 

at de udvalgte personer ville være imødekommende over for opfordringen om at blive ringet 

op af en rusmiddelrådgiver, når betjenten kom på besøg eller ringede. Som udgangspunkt 

blev der udvalgt personer, der blev vurderet som ”opnåelig”. De personer der blev fravalgt var 

ofte pba. deres involvering i kriminalitet, der var organiseret, bande-relateret eller grov vold, 

og derfor blev vurderet til at være svære at have en samtale med om tilbuddet i dette projekt. 

En af betjentene fortæller:

”Men vi tager jo typisk alle sammen, undtagen dem som vi siger, de her de er så hærdede 

kriminelle, så der kan vi ikke komme igennem alligevel. Det kan typisk være rockere, eller 

bandemedlemmer. [Dem] springer vi typisk over…” (Tovholder, Politi)

For at opgaven giver mest mening for de betjente, der skal udføre hjemmebesøget/opkal-

det, er det vigtigt at screeningen er fokuseret således, at de først og fremmest kommer til at 

snakke med de personer, som har et skadeligt forbrug af rusmidler og kan være modtagelige 

for hjælp.

3.6 HVAD UDFORDRER IMPLEMENTERINGEN AF INDSATSERNE VED 
POLITIET?

I det følgende afsnit 3.6 præsenterer vi resultaterne fra de kvalitative data (interviews og mø-

der) fra politiet med særligt fokus på nogle af de centrale faktorer, der ifølge betjente og 

politiledelsen kan udfordre eller besværliggøre implementering af indsatserne. Vi vil først 

se på, hvad de oplever udfordrer på tværs af indsatser og politikredse. Dernæst fremhæver 

vi væsentlige forhold, der gør sig gældende for enten Sigtede-indsatsen eller Screenings-

indsatserne (Borgertips- og Recidivist-indsatsen). Særligt når der kun skrives om én indsats, 

er det vigtigt at læse teksten som opmærksomhedspunkter, der kan hjælpe med at optimere 
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indsatserne, så flere personer bliver opfordret til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver 

og flere siger ja til tilbuddet.

3.6.1 FAKTORER DER UDFORDRER PÅ TVÆRS AF INDSATSER

Motivation og kommunikation omkring indsatser og procedurer 
Som tidligere beskrevet kan den enkelte betjents motivation for opgaven have betydning for 

hvor mange personer, der får tilbuddet (i Sigtede-indsatsen), og hvordan de får tilbuddet (i 

alle indsatserne). Flere på ledelsesplan giver udtryk for, at en stor geografisk spredning i 

en politikreds er med til at vanskeliggøre direkte kontakt til betjentene, da kommunikation 

omkring indsatser ofte går gennem flere organisatoriske led. Det vil sige, at det er én ting at 

igangsætte en ny indsats og nye procedurer, men noget helt andet og langt vanskeligere at 

skabe motivation for opgaven igennem alle organisatoriske led. Især har der været udfordrin-

ger med at få kommunikeret information om projektet ud til alle betjente i beredskabet i Sig-

tede-indsatsen, der let kan udgøre 300-400 personer i en politikreds. Bl.a. fortælles det at: 

”… så er kommunikation bare rigtig skrøbelig, især fordi beredskabet har været rigtig svæ-

re at få fat i, fordi de møder fuldstændig vildt forskelligt og vidt forskellige dage, og så kan 

der jo være nogen, der slet ikke har været mødt ind de dage, hvor beredskabslederen har 

briefet, men så møder de ind lørdag og søndag, så derfor er vores kommunikation virkelig 

svær, især, specielt til beredskabet.” (Tovholder, Politi)

Udfordringerne med at få kommunikeret de korrekte og nyeste informationer ud til alle invol-

verede i politiet kan også have betydning for, om og hvordan den enkelt betjent ender med 

at præsentere tilbuddet for den sigtede. En tovholder fortæller hvordan betjentens egen 

motivation i sidste ende kan have betydning for, at ikke alle personer får tilbuddet i Sigtede-

indsatsen:

”Så er det også meget afhængigt af, at [beredskabslederen] ligesom får det fortalt til sit 

beredskab, og der kan man være mere eller mindre motiveret for det emne her, og det tror 

jeg er godt kan afspejle sig i de tal, vi får ud. ” (Tovholder, Politi)

I tråd hermed fortæller en betjent, fra en anden politikreds, at han har indtryk af, at det kan 

være meget forskelligt, hvordan den enkelte betjent går til opgaven:

”Altså, jeg synes godt, man kan mærke sådan i hvert fald, at der er nogle der, der vil det 

mere end andre. Altså hvor, jeg har slået lidt en kamp for det. Hvor, andre de er sådan ”ja 

men det er noget vi skal have med” -agtigt, og så har [personen ikke sat sig] så meget ind i 

det; hvorfor og hvordan og hvorledes, hvor at der måske er nogle der, er lidt mere fokuseret 

på at få det implementeret og fået det fortalt og præsenteret, mere end andre er.” [ ] ” Jeg 

tror det er meget forskelligt fra person til person, hvordan man, man vælger at håndtere 

samtykkeerklæringen og præsentere dem.” (Betjent)

Ifølge samme betjent er det særligt ens makker, der får betydning for om og hvordan, man 

som ny betjent hører om og får prioriteret projektet. 
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Ved Screenings-indsatserne var der i opstartsfasen også udfordringer med at få motiveret de 

områdebetjente, der skulle foretage hjemmebesøget/telefonopkaldet. Tovholderne fortæl-

ler bl.a., at de informerede om projektet og for at inspirere områdebetjentene, fik de arran-

geret et møde med en forhenværende områdebetjent, der tidligere har haft gode erfaringer 

med netop at opsøge personer på deres bopæl. Dette 'inspirations-møde' var dog ikke nok til, 

at alle områdebetjente var motiverede for opgaven. En tovholder fortæller: 

”…  og så havde vi jo så et møde med alle områdebetjentene, hvor ham [den forhenværen-

de områdebetjent], som har prøvet det før, han også var med [ ] Men dem som har været 

meget skeptiske, de har jo bl.a. sagt ”jamen, er der noget bevis for, at det virker det her. Kan 

I give nogle eksempler?” [ ] Men det er jo mere det, at de siger, hvis vi skal gå ind i det her, så 

vil vi gerne have bevis for, at det virker. Og der er jo selvfølgelig ikke nogen garantier, nogen 

steder - det er det sværeste.” (Tovholder, Politi)

Det tyder således på, at der ligger en særlig opgave i som ledelse kontinuerligt at få kommu-

nikeret information om indsatsen ud til de udførende betjente og motivere dem, da det kan 

have betydning for om og hvordan, de præsenterer tilbuddet. Denne kommunikative opgave 

er på ledelsesplan søgt løst på forskellig vis, og jf. rapportens afsnit 3.5.1, er der ingen tvivl 

om, at det gør en forskel for betjentene, om de får viden om projektet på en engagerende og 

for dem vedkommende måde. 

Desuden har COVID-19-situationen og de deraf aflyste fysiske møder både internt ved politiet 

og med Center for Rusmiddelforskning igennem store dele af projektperioden også begræn-

set mulighederne for løbende og fyldestgørende kommunikation til betjentene.

Mangel på løbende tilbagemeldinger til betjentene 
Både gennem interview og møder blev det hurtigt tydeligt, at det er motiverende for betjen-

tene at vide, at indsatserne batter. Flere betjente har derfor efterspurgt nogle gode eksem-

pler fra de personer, der er blevet kontaktet af en rusmiddelrådgiver. En betjent beskriver det 

således:  

” … jeg har manglet tilbagemelding. Altså tilbagemelding om, okay jeg har henvist må-

ske 10, hvor mange af dem har haft lyst til at gå videre med det? Er mit arbejde, giver det 

mening? Og altså den tid jeg bruger på det, er den godt givet ud, hvis folk bare siger ja til 

mig [ ] Gør det en forskel? Det mangler jeg sådan lidt, jeg mangler sådan lidt information 

altså ” (Betjent)

En jævnlig tilbagemelding om de situationer hvor betjentens arbejde har gjort en forskel, kan 

være med til, at betjentene bliver ved med at opfordre og motivere, selvom de måske ikke 

selv har oplevet, at en person har takket ja til tilbuddet. En betjent fra en anden politikreds 

fortæller, at succeshistorierne for ham kan være en stor motivationsfaktor, men at de sjæl-

dent bliver delt og kommer videre til betjentene: 

”Altså det kan motivere en rigtig [meget], når man har de der oplevelser - hvor, se hvor 

glad han var og havde fået kontakt til sine børn igen og havde fået sit kørekort igen også 

i øvrigt, ikke også.”
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[…]

”Men nej, [succeshistorier der deles], det ikke noget der sådan er systematiseret i, det er, det 

er simpelthen et spørgsmål om at man lige over kaffen kommer til og sidde og snakke om 

sådan og sådan ”ham stødte vi lige på, det var vel nok en glædelig oplevelse.” (Betjent)

Betjente vil gerne klædes bedre på til samtalen med personen
Via interviews og møder er det også blevet tydeligt, at nogle af betjentene efterspørger mere 

information om rusmiddelcentrene, og hvad de tilbyder, særligt til de tilfælde hvor personen 

er nysgerrig herpå. Dette kunne eksempelvis være relateret til behandlingsstedernes fysiske 

placering, da nogle kan blive udfordret i forhold til transport, hvis de for eksempel får frataget 

deres kørekort. Der kan også være personer, der har behov for mere indsigt, før de ønsker at 

sige ja til tilbuddet om at blive ringet op. En betjent fortæller, hvorfor han synes, at det ville 

være godt med noget viden om det rådgivningstilbud personerne får:

”Nej, men [,at have viden om rådgivningstilbuddet] ville da klæde mig bedre på. Altså lige 

så vel som jeg ved hvordan, altså jeg piller kørekortet fra folk ude på gaden, hvis de kører 

for stærkt, og jeg kan være ligeglad med, hvordan de generhverver deres kørekort. Men 

rent vejledningsmæssigt overfor borgeren er det jo rart at vide, hvad er det for en gener-

hvervning de skal op og tage rent prøvemæssigt. Det ved jeg jo, fordi det arbejder jeg med. 

Der er det jo rart nok at sige til folk ”nu skal du høre, du kan [få et] tilbud fra kommunen 

om hjælp, sådan og sådan. Den type hjælp du får den kan være sådan og sådan, det kan 

være samtale det kan” – altså det kunne da være rart nok at vide lidt om, synes jeg. [ ], der 

ville det være træls og sidde og give folk en fremstrakt hånd og så sige ”pas det ved jeg ikke, 

det må du selv undersøge”. Altså så taber man allerede noget der. Hvis man kunne vejlede 

dem noget bedre, ville det da ikke gøre noget.” (Betjent)

I tråd med at betjentene ønsker mere viden om rusmiddelcentrene, og den rådgivning de 

tilbyder, fortæller en betjent, hvordan han i bagklogskabens lys også godt kunne tænke sig at 

have fået mere viden om, hvad en god samtale/spørgeteknik er, da han har erfaret, at spør-

geteknikken er afgørende for, om personen tager imod tilbuddet eller ej. Betjenten fortæller:

”Ja, set i bagklogskabens lys, så, så ja. Så kunne det have været rart, der havde været en, 

jeg ved ikke, om man kan kalde det en spørgeteknik, men altså i hvert fald, at man havde 

italesat fokus på at, at det kunne være en god ide, at ligesom prøve og servere den på den 

her måde, at vi gør, gør dem klart, at det her det har intet med politiet at gøre. Det er ikke 

noget straføjemed, vi er ude i her, vi er rent faktisk ude for at prøve og hjælpe dig [ ], det er 

jo ikke, fordi jeg føler, det er angstprovokerende at skulle spørge folk ”har du et problem 

eller har du ikke”, altså, i forhold til meget af det andet vi laver, er det jo bare en lille ting, 

men hvis man vil have succes med projektet, tror jeg i hvert fald, at det havde været en god 

ide at gøre det. Lige at få folks fokus rettet ind på at, at spørgeteknik, det er altafgørende 

her.” (Betjent)

En betjent fra en anden kreds har tilsvarende oplevet ikke at være blevet klædt på til at tage 

denne type samtaler med de personer, der skulle have et hjemmebesøg. Betjenten fortæller: 
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”… vi spurgte jo fra starten ”hvordan skal vi gå ind i det her?”. Så fik vi nogle sider, vi fik 

nogle sider udleveret om den motiverende samtale, det, that’s it... Det var det. [ ], vi har 

ikke holdt et møde om indholdet i den, i det skriftlige der. [ ] og det eneste tidspunkt hvor 

vi sådan lidt har snakket sammen, det er, når vi har været rigtig trætte af det, og der har 

været for mange sager [red. til at vi kunne nå dem alle]” (Betjent)

Som citaterne viser, efterspørges der hjælp og inspiration til, hvordan man bedst motiverer 

personen til at tage imod tilbuddet om at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Dette kom 

også frem på flere af fællesmøderne mellem politi og rusmiddelcentrene, og flere ledere 

blev undervejs i projektet opmærksomme på, at de måske havde undervurderet betjentenes 

behov for at blive klædt på til opgaven. Selv for rutinerede og dygtige betjente peger vores 

data på, at det kan være hjælpsomt at blive klædt bedre på til opgaven med at motivere og 

fortælle om muligheden for at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver.

3.6.2 FAKTORER DER UDFORDRER I SIGTEDE-INDSATSEN
Som det fremgår af afsnit 3.1.3, 3.2.3 og 3.3.3 er det ikke alle sigtede personer, der i dataind-

samlingsfasen er blevet opfordret og spurgt til, om de ønsker at blive kontaktet af en rus-

middelrådgiver. Nogle af de centrale faktorer, der har udfordret, at alle fik tilbuddet, har vi 

beskrevet i det følgende afsnit.

Manglende samtykker ved blodprøvesættene
I to af politikredsene oplevede de i starten af projektperioden, at der enkelte steder mang-

lede samtykkeerklæringer ved blodprøvesættene. Et enkelt sted opstod denne mangel på 

samtykkeerklæringer også senere i forløbet, og en betjent fortæller, at det for ham betød, at 

han blev usikker på, om projektet var udfaset, og at han derfor ikke fik spurgt de personer, han 

sigtede i den pågældende periode. Der ligger således en organisatorisk opgave i at sikre, at 

der hele tiden er printet de fornødne samtykkeerklæringer, og at de ligger alle de relevante 

steder sammen med blodprøvesættene. Hvem der i praksis er mest oplagt til at stå for den 

løbende monitorering, printning og udbringning af samtykkeerklæringer må afhænge af den 

lokale organisering og de lokale arbejdsgange.

Nogle personer bliver opfordret sjældnere end andre
I Sigtede-indsatsen er udgangspunktet, at alle personer der stoppes vedr. §53 og §54 skal 

opfordres til at tage imod tilbuddet om at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. Langt de 

fleste af de interviewede betjente fortæller, at de spørger alle personer - som en betjent sva-

rer, da han bliver spurgt, om han spørger alle: 

”Ja. Ja, det gør jeg. Fordi at, at jeg er interesseret i at hjælpe, kan man sige også. Så ja, det, 

altså, nogle gange der er nok nogen, hvor det stikker, men altså, jeg bestræber mig i hvert 

fald på at gøre det til alle.” (Betjent)

Selvom langt de fleste af de interviewede betjente giver udtryk for, at de bestræber sig på 

at opfordre alle til at tage imod tilbuddet, så kan der være undtagelser. En betjent fortæller, 

hvordan det primært er de personer, der har, hvad han kalder en ”ligeglad attitude”, han ikke 

får spurgt:
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”Det er måske, hvis det er en man har, hvis det er en man allerede sådan, jeg ved ikke om 

kan sige er lidt fordomsfuld overfor, altså, det skal man selvfølgelig prøve så meget – så 

vidt muligt at undgå i politiet, men der er jo, hvor det et man tænker at det her, det, altså 

hvis de har den her meget, meget ligeglade attitude, så tror jeg det er mere der, man i hvert 

fald er tilbøjelig til at glemme det, end hvis det er en der virkelig, altså, virkelig, altså, viser 

de her, altså sådan en adfærd der virkelig gør, at man tænker, at det – de sidder sgu, de 

sidder i den, agtigt. Altså sådan, hvis man kan sige det sådan.” (Betjent)

Det er ikke helt entydigt hvilke personer, der ikke får tilbuddet, men nogle gør ikke. Gennem-

gående er der dog én type hændelse, der bliver fremhævet som eksempel på, hvornår man 

nok ikke får givet tilbuddet, og det er ved færdselsuheld pga. den ofte meget voldsomme 

situation. Selvom de i en politikreds systematisk er begyndt at teste alle de involverede parter 

i et biluheld for, om de er påvirkede af rusmidler, er det alligevel ikke selvskrevet, at personen 

også får tilbuddet. 

Flere betjente fortæller også, at selvom de gør sig umage med at spørge på ”det rigtige” 

tidspunkt, hvor personen vurderes til at være modtagelig for tilbuddet, vil der være tilfælde, 

hvor kemien mellem personen og betjenten er så dårlig, at det ikke tjener et formål at uddybe 

tilbuddet i situationen. 

COVID-19 udfordrede afprøvning af indsatsen
Pga. COVID-19 var der i perioder af projektperioden nye regler om, at politiets alkometer skul-

le ligge ubrugt i 48 timer efter brug for at begrænse smitterisiko. Det og et begrænset antal 

alkometre til rådighed, betød, ifølge en leder i en af politikredsene, at langt færre blev testet 

i perioden, og derfor også at langt færre personer blev sigtet, hvilket også medførte, at færre 

fik tilbuddet om at blive kontaktet af en rådgiver. Han fortæller:  

”Så det er kun enkelt test, en eneste test per 48. timer. Det har udfordret os noget i 

hvert fald på vores indsatsniveau, og det er markant lavere, end det man normalt ville.  

[Interviewer: og hvad gør I så?] Jamen altså, der er ikke noget at gøre. Vi kan kun teste en 

for hver 48. timer, så.” [ ] ”eller hvis man er meget synligt beruset, ikke også, så kan man 

godt ryge ind til blodprøve uden at være blevet testet.” (Ledelse, Politi)

3.6.3 FAKTORER DER UDFORDRER I SCREENINGS-INDSATSERNE
I det følgende vil vi se på nogle af de udfordringer, der har været ved Screenings-indsatserne 

(Borgertips- og Recidivist-indsats). Det er værd at bemærke, at ledelse og områdebetjente 

ikke altid er enige om, hvad der har udfordret ved indsatsen. Samtidig er alle enige om, at det 

giver god mening, hvis politiet kan hjælpe personer, der har brug for det, videre til rusmid-

delcentrene. I det følgende er det i videst muligt omfang gjort transparent hvilken position 

(fx områdebetjent eller ledelse/tovholdere), der oplever hvilke udfordringer. Hertil er der 

løbende i projektperioden blevet ændret og justeret på praksis (se afsnit 3.3 og 3.4), hvorfor 

nogle udfordringer kan have været mere udtalte i starten af dataindsamlingsfasen. De vil dog 

alligevel blive behandlet her, da de er en kilde til fortsat læring og udvikling.
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Tidskrævende opgave at foretage hjemmebesøg og opkald
I Screenings-indsatserne er tanken, at den lokale betjent, på baggrund af tip, sigtelse eller 

andre informationer, skal opsøge personen på dennes bopæl, tage en snak og opfordre per-

sonen til at tage imod tilbuddet om at blive ringet op af en rådgiver. For at det kan lade sig 

gøre i praksis kræver det, at den udkørende betjent tildeles den fornødne tid og fleksibilitet 

i sin arbejdstilrettelæggelse, da hjemmebesøg typisk er tidskrævende. Personen kan fx bo 

langt fra stationen (særligt i geografisk store kommuner), og betjenten kan ikke vide, hvor 

lang tid han/hun skal sætte af til besøget, der kan tage ganske kort tid, (fx hvis personen ikke 

er hjemme) eller lang tid, hvis personen er hjemme og gerne vil tale. COVID-19 medførte, at 

mange hjemmebesøg blev lavet om til telefonopkald, dog fortæller en områdebetjent, hvor-

dan det typisk tager 1,5 time per person/sag, hvis der skabes en god kontakt og dialog med 

de personer, der ringes op, og mere tid hvis der skal køres ud på hjemmebesøg. En betjent 

der på interviewtidspunktet har haft ca. 50 sager siger:

”Hvis jeg om ugen skal bruge 10 timer på det projekt, så går der meget tid fra alt muligt 

andet, ikke.” (Betjent)

At det kan tage megen tid genkender en af tovholderne, der primært kobler det til hjemme-

besøgsdelen:

”Det der med at vi ringer op. Det har så også været en hjælp for nogen, vil jeg sige. Det 

kan godt være, at man ikke kommer - trænger så godt igennem til borgeren, men bare det 

der med, at man slipper for at skulle køre 30 km for at finde ud af, at vedkommende ikke 

er hjemme fx. Det, det kan jeg sgu godt se, det er lidt besværligt. Nu er det sådan igen, 

jeg har [xx] kommune, og hvad hedder det, der er afstandene ikke så store her, så jeg har 

egentligt haft det sådan okay nemt ikke, men fx [kommunenavn] ikke, den er, den er sådan 

pænt stor arealmæssigt, hvis [områdebetjenten] deroppe skulle til at ligge og køre fra den 

ene ende til den anden, og ikke får fat i nogen, så så kan jeg også godt se, at det er meget 

spildtid i hvert fald så.” (Tovholder, Politi)

En anden udfordring nogle betjente oplevede var tidspunktet for hjemmebesøg. Den intro-

duktion betjentene fik ved projektstart lagde, ifølge en områdebetjent og i tråd med den op-

rindelige ’Bornholmermodel’, op til, at betjentene (også) kørte ud til personernes bopæl på 

skæve tider. Det skulle gøres ud fra antagelsen: at der er større sandsynlighed for at træffe 

folk hjemme om aftenen eller i weekender, hvis personen fx er i arbejde. Alt afhængig af den 

enkelte lokalbetjents vagtskema kan det være svært at finde timer til, uden at det griber ind i 

privatliv og/eller medfører overarbejdstimer. En betjent beskriver denne udfordring:

”Jamen det er også lige det der med at finde en dag, hvor at man kan være der længe 

fordi, hvis du skal fange dem derhjemme, jamen så skal det være efter kl. 17, ikke. Og hvad 

hedder det, hvis jeg har møder om morgenen også, så begynder det at blive nogle mega 

lange dage. Og det skal man også ha’ aftalt med sin chef, ”må man blive ekstra?”, fordi det 

koster. Og altså, det, det kan godt sådan  det kan godt være, en tidsrøver i ens privatliv, hvis 

du forstår, hvad jeg mener?” (Betjent)
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Citaterne viser, hvor vigtigt det er, at de udførende betjente oplever, at ledelsen aktivt bidrager 

til at skabe nogle rammebetingelser for projektet, der understøtter en god implementering, 

eksempelvis i form af tid og hjælp til prioritering af opgaver samt evt. nøjere udvælgelse af, 

hvilke personer der kontaktes for at reducere og fokusere indsatsen omkring de mest rele-

vante personer. 

Samtidig er betjentene ikke uvante med at arbejde på ”skæve tider”, og planlægningen af 

vagter kan med fordel aktivt tænkes ind i projektet også i forhold til, hvem der bedst kan/skal 

varetage den opsøgende del af indsatsen.

En anden type opsøgende samtale end hvad betjentene er trænet i
Selv for de lokale betjente der er vant til at tage svære samtaler med mennesker i mange 

forskellige situationer, kan det opleves som grænseoverskridende at opsøge en person på 

dennes bopæl, (særligt) hvis det 'kun' er på baggrund af en mistanke og ikke en konkret sig-

telse. En betjent fortæller:

”Nej, jeg har ikke truffet nogen hjemme, de steder jeg har været ude [ ]. Men altså jeg har 

jo været derude og stået og kigget ind ad vinduerne og sådan noget ikke, og man står bare, 

jeg står simpelthen og krummer tæerne i skoen. [ ]. Altså jeg har jo mange samtaler med 

børn og voksne, der har lavet alt muligt lort, men det er slet ikke på det niveau, fordi det er 

jo en menneskelig tragedie, det der foregår bag alt det her drikkeri. [ ]. For mig der er det 

altså bare virkelige grænseoverskridende.” (Betjent)

Som beskrevet i politiets eget projektoplæg og ”action-card” er intentionen med politiets 

hjemmebesøg/opkald, at de udvalgte personer nogle gange opsøges, inden der forelægger 

svar på blodprøven, således at besøget har karakter af en bekymringssamtale, der er baseret 

på en mistanke eller resultatet af alkometer-testen. For at være sikker på at der er en politi-

sag, er der nogle betjente, der foretrækker at have fået svaret på blodprøven inden, betjenten 

besøger eller tager telefonisk kontakt til de udvalgte personer. For konkret at kunne henvise 

til den præcise promille. En af betjentene forklarer det således:

”…  når vi får sedlerne, så lige i starten ringer vi ud til folk uden, at vi overhovedet vidste hva’ 

promille, og så siger tovholderen ”det er jo også lige meget, de er blevet taget, med noget”. 

Ja, ja, men nogle kom altså tilbage med ingenting, altså der har været en fejl i målingen 

eller et eller andet, eller i apparatet, som de har målt, pustet i, ikke. Så er den kommet 

tilbage med 0,0, så føler jeg ikke, at jeg skal sidde og ringe til nogen og sige ”du er blevet 

sigtet for at køre spritkørsel”.  Altså, det kan godt være man er det, men den er ikke kom-

met tilbage, så jeg venter simpelthen til, de er kommet tilbage, så jeg er helt sikker på, at 

det jeg siger til folk det er rigtigt, altså.” (Betjent)

Selvvalgt eller pålagt opgave at lave hjemmebesøg
I de politikredse der i større eller mindre grad har udført hjemmebesøg, er selve arbejdet 

med at planlægge og udføre besøget blevet lagt ud til de lokale betjente, der til dagligt ar-

bejder i lokalsamfundet og derfor har en stor og konkret viden om præcis dette område og 

de personer, der bor i området. Tidligere erfaringer fra Bornholm og Nordsjælland har vist, 

at dette lokalkendskab er afgørende for at udføre hjemmebesøg, der er meningsfulde for 
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både betjente og de personer, der besøges. Fælles for de politikredse, der også før projektet 

har lavet opsøgende arbejde med hjemmebesøg er, at opgaven ofte er blevet udført af en 

betjent, der havde en særlig interesse i at løfte opgaven, og på Bornholm har hjemmebesø-

gene, siden 2008, været udført af en betjent, der selv har valgt og brænder for opgaven. 

De politikredse der i projektet har arbejdet med Screenings-indsatserne har alle et meget 

større geografisk område at dække sammenlignet med Bornholm, og det har derfor været 

nødvendigt at flere betjente udførte opgaven. Dette har medført, at de fleste betjente ikke 

selv har haft mulighed for frivilligt at tilvælge opgaven, hvilket skabte en vis modstand blandt 

nogle af betjentene. Ikke mindst fordi de skulle løfte en stor del af opgaven ift. også (udover 

andre daglige opgaver) at skulle planlægge samt lave opkald og besøg på de udvalgte per-

soners bopæl. En områdebetjent fortæller:

”Og det er jo også derfor, at man bliver en lille smule sådan, ja, knotten over at blive trukket 

ind i et projekt man ikke har bedt om, fordi når det er lagt ud som et lokallønsprojekt, så er 

der penge i det, så er der penge til dem der tager det, men jeg har ikke taget det, og jeg får 

heller ikke penge for det, men jeg skal lave arbejdet. Så det er der i det for mig, at det bliver 

sådan urimeligt, specielt over hvor meget tid man så også skal bruge på det.” (Betjent)

Betjenten fortsætter:

”…  jeg tror rent faktisk, hvis man kunne finde én eller to [årsværk], der kun var dedikeret 

til det her. Så tror jeg det ville være en helt anden indgangsvinkel end, at vi har hele bordet 

fyldt med opgaver i forvejen altså. Det der med at man har tid til og øh, at dykke ned i det 

og bruge mere tid på det, [ ] Jeg mener, at man bør ansætte nogen til at gøre det [Intervie-

wer: Som så også selv har ønsket den opgave?] Præcis!” (Betjent)

Alt i alt viser erfaringerne, at det vil gavne implementeringen af indsatsen at indregne fordele 

og ulemper ved både en frivillig og en pålagt opgave, samt om der eventuelt skal knyttes 

særlige goder som fx ekstra løn, uddannelse eller andet til de forskellige aspekter af opga-

verne.

COVID-19 udfordrede afprøvning af indsatsen
Restriktionerne der fulgte med COVID-19 medførte, at de fysiske hjemmebesøg blev konver-

teret til telefonopkald. Konverteringen til telefonopkald lettede på én gang arbejdsbyrden for 

områdebetjentene, men den kan, ifølge ledelse og koordinatorer, også have medvirket til, at 

færre personer i sidste ende har takket ja til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. En af 

politiets ledere forklarer:

”Som udgangspunkt er det hjemmebesøg. Men, på [grund af] COVID-19, fordi vi har også 

fået nogle restriktioner. Altså vi må ikke fare ud alle mulige andre steder, vi må godt fare ud 

til færdselsuheld og til brand og sådan. Men alt andet, det skal foregå virtuelt, det kan vi 

ikke gøre med den slags sager her. Så der er, der er vi nødt til at ringe. [ ] Så, det har været 

lettere for dem, betjentene, at de har kunnet ringe derud, men jeg tror også, vi mister noget 

på det. Det tror jeg.” (Ledelse, Politi)
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COVID-19 har sandsynligvis også været medvirkende til, at der ikke kom så mange Borgertips 

ind som forventet. Det betød, at udvælgelsen af hvilke personer der skulle kontaktes i højere 

grad skete efter 'data-træk' på de andre parametre (sigtelser og recidivister). Ifølge koordi-

natorerne er det også sandsynligt, at nogle Borgertips ikke er nået frem til dem pga. en regi-

streringspraksis, hvor 'mistanke om spirituskørsel' af vagtcentralen nogle gange registreres 

under 'færdsel i øvrigt'. En koordinator forklarer:

”Vi har faktisk en kode for det der hedder en mulig 53’er [red. Mistanke om spirituskørsel], 

altså en mulig spiritusbilist. Men det, hvis de så sidder oppe på vagtcentralen og lægger 

det ind som 'færdsel i øvrigt', og det er der jo som sådan ikke noget i vejen for, men så kom-

mer den jo ikke ind som en mulig spiritusbilist. Og jeg tror det -altså alle de der forskellige 

måder, man kan journalisere det på, det gør, at EAE de har valgt kun at tage dem, hvor at 

man ved, det her, det er en spiritusbilist.” (Tovholder, Politi)

3.7 HVORDAN OPLEVER DE HENVISTE PERSONER SAMTALEN MED 
BETJENTENE?

I det følgende afsnit 3.7 har vi fokus på, hvordan de personer, som er blevet henvist til rusmid-

delcentrene, har oplevet samtalen med betjentene (senere i afsnit 3.8.4 har vi fokus på, hvor-

dan de oplever kontakten med rusmiddelrådgiverne). På grund af udfordringer med rekrut-

tering har vi kun gennemført tre interviews med personer, som er blevet henvist til rådgivning 

via en af de nye indsatser. Vi har derfor valgt at supplere deres udsagn med beretninger fra 

betjente samt rådgivernes beretninger om, hvad andre henviste personer og politi har fortalt 

om, hvordan de oplever samtalen. Det er dog vigtigt at nævne, at vi af gode grunde ikke kan 

vide, hvordan de personer der ikke tog imod tilbuddet eller ikke tog telefonen, når rådgiverne 

ringede, oplevede samtalen med betjentene. 

Helt overordnet virker det til, at de tre henviste personer, der er interviewet, har en positiv 

oplevelse af samtalen med betjentene. En ung kvinde fortæller om den samtale, hun havde 

med en betjent:

”De gjorde det egentlig på en meget fin måde, altså de spurgte mig jo bare om jeg havde 

lyst til og, og deltage i det [ ] det var noget der var helt frivilligt. Så sagde jeg, det ville jeg 

faktisk godt, for at få, fordi det var som sagt et problem der havde stået på et stykke tid, og 

det var noget jeg godt ville tage og gøre noget ved.” (Ung kvinde, narkotikakørsel)

En ældre mand fortæller også, hvordan samtalen med politiet var god. Han siger:

”…  man skal jo selv indrømme, at man har brug for hjælp. Altså, det er egentlig det første 

skridt [ ]. Det er faktisk den måde de servede det på, at – jamen vi snakkede lidt frem og 

tilbage om hvordan og hvorledes, og alt det der. Men altså, den måde de serverede det på, 

det er egentlig, det var fandme egentlig godt, for mig.” (Ældre mand, spirituskørsel)
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En tredje fortæller også om en god samtale samt vigtigheden af, at han selv erkender at have 

brug for rådgivning: 

”jeg har været meget tilfreds med det forløb jeg har været igennem i hvert fald. Men jeg 

har jo også været villig til at erkende, at: ’jo, gud fanden har der været et problem, ikke’. ” 

(Midaldrende mand, spirituskørsel)

Disse oplevelser bekræftes af en rådgiver, der genfortæller, hvordan også betjentene oplever, 

at de har gode samtaler med personerne. Ikke mindst hvordan de længere køreture sammen 

i patruljevognen på vej til sygehuset er en god ramme for samtalerne, da det kan virke mindre 

konfronterende, når man ikke sidder eller står face-to face. En rådgiver fortæller:

”… mange gange så kører [betjenten] langt, fordi politidistriktet det selvfølgelig er enormt 

stort der også. Så han kører langt med borgeren på bagsædet, der skal ind og have taget 

blodprøver, hvor han også siger, jamen det er tit der, han har de der samtaler, fordi man 

sidder lidt forskudt, og man sidder ikke sådan lige overfor hinanden og der – jeg synes 

han havde så mange gode fif, til hvordan man  [Interviewer indskyder ”ja, det er ikke så 

konfrontatorisk så.”], ja lige nøjagtig. Det blev sådan lidt en, en god samtale.” (Rådgiver & 

Tovholder, Rusmiddelcenter)

Hvorvidt betjentene tager denne type samtaler i vognen er forskelligt fra betjent til betjent, 

men de betjente der fortæller, at de gør har haft positive oplevelser med det. Generelt ople-

ver betjentene, at det er en fordel at være lyttende og imødekommende. En betjent fortæller:

”… [hvis] man prøver og, og lægger politikasketten på hylden og prøver at tage den mere 

menneskelige, almene ’borger-kasket’ på. Og så, prøve at hjælpe folk - til oprigtigt gerne 

vil hjælpe dem. Og ser bort fra, at det er et straffeprojekt vi er ude i. Så synes jeg godt, man 

kan få stor succes med det.” (Betjent)

Desuden fremhæver enkelte rådgivere, at de henviste personer har fortalt, at det var rart, at 

betjentene kendte rådgiverne og rådgivningscenteret, hvilket bekræftes af den interviewede 

kvinde:

”Jeg tænker, det ville være rart, hvis politiet måske kunne forklare lidt mere om, hvad rus-

middelcentret går ind og gør, når man sidder der. Det er bare en meget kort, kort spørgs-

mål omkring ”er det noget du har lyst til?”, og jeg tror de fleste de vil sige nej med det 

samme, fordi de ikke rigtig ved, hvad de går ind til. Så at de måske kunne forklare lidt mere 

om, hvad det er rusmiddelcentret de tilbyder, det tror jeg virkelig vil være en god idé at tage 

med.” (Ung kvinde, narkotikakørsel)

Samtidig fortæller rådgiverne også, at nogle af de henviste personer ikke altid var helt klar 

over, hvad politiet tilbød, og hvad han/hun havde sagt ja til, og enkelte troede det ville hjælpe 

deres sag ved politiet. Rådgiverne beretter også, at nogle af de henviste personer gav udtryk 

for, at de hurtigt sagde ja til at blive ringet op, fordi de oplevede situationen med politiet som 

flov og skamfuld og gerne ville have samtalen med politiet overstået hurtigst muligt. En råd-

giver siger:
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”jeg har haft et par kvinder, der har sagt det, hvor det var pinligt og, det kunne næsten ikke 

gå hurtigt nok med bare at få dem, så de ku komme videre og, eller de kunne ikke komme 

videre, fordi kan man sige, for så kommer de jo ind på sygehuset og alt det her, men det er 

jo meget, meget stor ydmygelse.” (Rådgiver)

Dog tyder interviewene med de henviste personer på, at selvom selve situationen kunne være 

en ubehagelig og intimiderende oplevelse, var de generelt taknemmelige for hjælpen. Der-

udover tyder interviewene også på, at de oplevede det som et frivilligt tilbud. Fx nævner en af 

de interviewede personer, at måden betjenten gik til samtalen på var behagelig, og at det var 

rart, at det blev præsenteret som et frivilligt tilbud:

”… det blev sådan set sagt lidt ligesom, hvis det havde været to venner, der havde siddet 

over for hinanden, og den ene af dem måske havde et problem. [ ] - Så, nej, ingen følelse 

af at det var noget, man skulle gøre, eller, eller sku føle sig tvunget til at sige ja til, overho-

vedet.” (Midaldrende mand, spirituskørsel) 

En enkel af de henviste personer nævnte, at det potentielt kunne blive et irritationsmoment, 

hvis tilbuddet blev givet gentagende gange til personer, der er blevet stoppet to eller flere 

gange:

”…  hvis det bliver sådan noget standard noget, så lytter man jo ikke efter, altså det jo, det 

er derfor som jeg siger, at sku jeg gi politiet der stopper en spiritus[bilist], et råd, så ville det 

nok være, hvis det er den første gang, så ville jeg nok øh - jeg ved sgu ikke, om jeg ville råde 

dem til at sige noget. [ ] altså jeg tror bare, hvis de havde spurgt mig hver eneste gang, så 

tror jeg egentlig bare, at jeg var blevet irriteret, at man ikke lytter efter, og man bare siger 

”ja ja”, og så sker der ikke rigtig mere ved det” (Midaldrende mand, spirituskørsel)

Det er dog svært at vide, om dette (og andre enkeltstående betragtninger) også gør sig gæl-

dende for andre. Det er muligt, at andre personer netop har brug for at blive skubbet i retning 

af hjælp flere gange, førend det er virksomt. Uanset om tilbuddet gives en eller flere gange, 

peger vores data på, at måden betjentene taler med personen på er afgørende. Det fremhæ-

ves både af de interviewede, henviste personer (jf. afsnit 3.7) samt af de involverede betjente 

(jf. afsnit 3.5.1).

3.8 RUSMIDDELCENTRENE 

I de følgende afsnit er fokus på erfaringer og resultater fra de deltagende rusmiddelcentre. I 

afsnit 3.8.1 gennemgår vi procedurerne ifm. indsatserne ved rusmiddelcentrene og fremhæ-

ver faktorer, der har støttet eller udfordret implementeringen af indsatserne. Derefter, i afsnit 

3.8.2, gennemgår vi registreringen af de kvantitative data og fremhæver faktorer, der har un-

derstøttet og udfordret denne del. Herefter præsenterer vi resultaterne fra de kvantitative 

registreringer fra rusmiddelcentrene i afsnit 3.8.3, og i afsnit 3.8.4 nuanceres disse data med 

erfaringer fra de kvalitative data (interviews og møder) særligt ift., hvordan rådgiverne og de 

henviste personer oplever den første samtale de har sammen.
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3.8.1 PROCEDURER VED RUSMIDDELCENTRENE
Som det fremgår af beskrivelserne for politikredsene blev der lavet aftaler med de kommu-

nale rusmiddelcentre enten via det lokale kredsråd eller ved, at politiet direkte tog kontakt 

til de respektive centre. I alt blev der indgået aftaler med rusmiddelcentre i 27 kommuner 

om, at deres rusmiddelrådgivere var villige til at modtage og behandle henvisninger vedr. 

personer, der havde givet samtykke til politiet om at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. 

De deltagende rusmiddelcentres ansvar ifm. projektet var hurtigst muligt at tage telefonisk 

kontakt til de personer, der blev henvist fra politiet, for at tilbyde dem råd og vejledning og 

evt. behandlingsforløb.

Fælles for alle rusmiddelcentrene er, at de modtager henvisningerne fra politiet via 'sikker 

mail', men herfra er der lidt forskellig praksis fra sted til sted. I nogle kommuner er visitation 

og rådgivning/behandling eksempelvis adskilt, hvilket betyder, at den der visiterer, ikke er 

den samme som den, der varetager et eventuelt videre rådgivnings-/behandlingsforløb. På 

trods af kommunernes forskellige organisatoriske opbygning og procedure vedr. personer, 

der skal rådgives/behandles, fremgår det af interviewene med rådgiverne, at de som oftest 

ringer til den henviste person, så snart de modtager en samtykkeerklæring fra politiet. I nogle 

kommuner fordeles sagerne på et ugentligt møde, hvilket kan betyde, at der går mere tid før 

første opkald finder sted, og nogle gange kan weekender, kursusdag, sygedag og lignede be-

tyde, at der går flere dage før, rådgiveren kan ringe personen op første gang. De kvantitative 

data tyder dog ikke på, at dette har været en udfordring for implementeringen af indsatserne 

ved rusmiddelcentrene, der typisk har lavet den første opringning til den henviste person 1-2 

dage efter, de har modtaget henvisningen (se afsnit 3.8.3).

En af de faktorer der klart understøtter implementeringen af indsatserne hos rusmiddel-

centrene er, at rusmiddelrådgiverne finder det naturligt at lave telefonopkaldet, da det ikke 

adskiller sig markant fra, hvordan de i andre sammenhænge er vant til at tage kontakt til per-

soner, der har/formodes at have et skadeligt rusmiddelbrug. Denne opgave som rådgivere 

varetager i projektet, kan derfor let indgå i de eksisterende arbejdsgange og opleves ikke 

som en ekstra belastning, bl.a. fordi det for hver enkelt rusmiddelrådgiver er relativt få ekstra 

personsager, de skal håndtere. 

En af de faktorer der udfordrede i starten af projektet var at sikre, at kontaktoplysninger på 

alle henviste personer effektivt kom frem til den rette medarbejder i rusmiddelcenteret. Som 

også betjentene beretter (jf. afsnit 3.6), oplevede rusmiddelcentrene, at de i kortere perioder 

ikke modtog henvisninger fra politiet. Der var således behov for at følge op på, om rusmiddel-

centrene havde modtaget alle de henvisninger, politiet havde sendt. Dette foregik bl.a. med 

hjælp fra Center for Rusmiddelforskning, som ringede til de deltagende rusmiddelcentre 

cirka hver anden måned under de 12 måneders dataindsamling og via ad hoc-samtaler mel-

lem rusmiddelcentre og politiet. Nordsjællands politikreds havde som en del af indsatsen 

korte (30 min) online møder mellem politiets tovholder og de deltagende rusmiddelcentre 

hver anden til tredje måned, hvor de netop kunne følge op på proceduren og holde hinanden 

opdaterede bl.a. med hensyn til at sikre, at alle henvisninger var blevet modtaget af de rette 

rusmiddelrådgivere.
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3.8.2 RUSMIDDELCENTRENES DATAREGISTRERING
Som beskrevet, er der lidt forskelle i proceduren ved de forskellige rusmiddelcentre, som i 

denne rapport ikke vil blive beskrevet i detaljer. Den organisatoriske struktur hos kommuner 

og rusmiddelcentre medførte dog nogle procedureforskelle, der havde betydning for hånd-

teringen af projektet og dermed også registreringen af data. I nogle kommuner var visita-

tion og rådgivning/behandling eksempelvis adskilt, hvilket betød, at den der registrerer, at 

en henvisning er ’modtaget fra politiet’, og 'hvornår personen ringes op første gang', ikke 

altid er den samme rådgiver, som den der varetager et eventuelt videre rådgivnings-/be-

handlingsforløb. I disse tilfælde er der eksempler på at registreringerne er stoppet, idet en 

person visiteres videre. Andre steder er det kun en eller få medarbejdere, der har stået for at 

registrere alt i projektets dataprogram, uanset om den henviste person var i et forløb ved en 

kollega eller dem selv. Andre steder igen, har alle rådgivere ved rusmiddelcenteret været 

involveret i projektet, og hver enkelt rådgiver har haft ansvaret for selv at få registreret egne 

samtaler med de henviste personer. Dette kan have indflydelse på hvor hurtigt der ringes op, 

hvis der fx er mange led internt i huset. Eftersom data er indsamlet på kreds-niveau (for at 

sikre anonymitet), kan vi ikke sige noget om, hvilken betydning organiseringen af det enkelte 

rusmiddelcenter eller kommune har for hele processen (hverken ift. fx hvor mange dage der 

går, eller ift. om alle data er registreret).

En af de vigtigste faktorer der understøttede dataregisteringen var regelmæssige møder el-

ler telefonisk kontakt mellem rusmiddelcenteret og politiet. Når vi ser på tværs af politikred-

sene, ser det ud til at regelmæssige møder og gensidige opdateringer på projektet er med til 

at sikre fokus på at få registeret alle data i dataprogrammet. I Nordsjællands politikreds, hvor 

de havde faste online møder, var der mulighed for løbende at sammenholde tal fra politiet 

med tal fra rusmiddelcentrene, hvilket betød, at alle henviste personer også blev registreret i 

dataprogrammet. Dette var ikke tilfældet i de andre politikredse, der havde færre møder med 

rusmiddelcentrene. Udover at vi kan se, at de regelmæssige online møder mellem rusmid-

delcentre og politi afspejles i en bedre registreringspraksis på projektet, så er der ifølge råd-

giverne også andre positive effekter af regelmæssige møder. Rådgiverne fortæller, at det fx 

giver en bedre gensidig forståelse og respekt for hinandens arbejde, hvilket kan give et bedre 

samarbejde også udenfor projektet, og at regelmæssige møder kan give en oplevelse af at 

være en del af et større projekt, hvilket kan virke motiverende for den enkelte medarbejder og 

bidrage til en større oplevelse af meningsfulde arbejdsopgaver. 

I alle politikredse deltog repræsentanter fra politiet og rusmiddelcentrene i de fællesmøder 

Center for Rusmiddelforskning arrangerede. En tovholder siger:

” … vi hører lige hvad der sker fra hinandens side af, fordi vi har jo også bidt mærke i, at 

politiet, de ved nødvendigvis ikke, hvordan vi laver en visitation og noget misbrugsbehand-

ling, og hvad det består af [ ]. Altså, og vi ved jo heller ikke, hvad deres arbejde er. Så nogle 

gange, så, det at det bliver lidt mere personligt, og det bliver lidt mere lokalt, [ ] ja, det giver 

bare en anden viden.” (Tovholder, Rusmiddelcenter)
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En anden fortæller:

”Det giver rigtig god mening [at holde fællesmøder], og få de her snakke [ ] Så det der med 

og få, få kigget rundt i de andre kommuner også, og sige; ”okay, det er det her vi ser. Det er 

det her, det er den udfordring, der er, og den har vi løst på den her måde”, eller ”det er bare 

et vilkår, som vi har med os”, altså. Det er jo rigtig fint at få det delt også, så man også kan 

kvalificere sin egen indsats.” (Tovholder, Rusmiddelcenter)

Netop for at inkludere og motivere rådgivere og betjente til aktivt at deltage i projektet og føle 

sig som en del af projektet, var det planlagt, at Center for Rusmiddelforskning skulle afholde 

3-4 fællesmøder i hver politikreds, hvor alle aktører skulle mødes fysisk. Desværre medførte 

COVID-19- situationen, at fysiske møder ikke kunne afholdes og fællesmøder i projektets ind-

køringsfase blev lavet om til mindre online møder. De første fællesmøder med fysisk tilste-

deværelse blev derfor først afholdt i august 2021 (6 måneder inde i dataindsamlingsfasen). 

På trods af de få fysiske møder, fremhæver rådgiverne fællesmøderne som noget positivt, 

der bl.a. bidrog til at skabe en større forståelse for, hvad indtastningerne skulle bruges til, og 

hvorfor de var vigtige. En rådgiver forklarede, hvordan hun havde brug for at møde folk i vir-

keligheden, dvs. møde andre projektdeltagere til fællesmødet for at føle sig som en del af et 

projekt som dette, hvilket positivt bidrog til hendes motivation for projektet. I dette tilfælde, 

er det derfor klart, at COVID-19-situationen og de deraf udskudte/aflyste fællesmøder kan 

have stor betydning for, at dataindtastningerne i det daglige kan være gledet i baggrunden og 

blevet glemt. En af rådgiverne siger: 

” … jamen jeg synes jo, da jeg først fik begyndt på [dataregistreringen], så hvor enkelt det 

er at svare på, så er det jo ret nemt, ikke. Det er bare lige at få det gjort, kan man sige, ikke.” 

(Rådgiver) 

Som tidligere nævnt, var det hos nogle rusmiddelcentre flere rådgivere, der var tilknyttet 

projektet, og som stod for at kontakte de henviste personer og lave alle registreringer i data-

programmet for netop den person. En fordel ved at hver enkelt rådgiver tastede alle ’egne 

FIAT-sager’ var, at færre skulle ind over registreringsdelen for hver henvist person, og at hver 

rådgiver derved bedre kunne holde styr på indtastningerne. En ting der udfordrede var, at der 

kunne gå lang tid imellem, at rådgiveren fik henvist eller tildelt en person, der indgik i projek-

tet. Indtastninger ifm. projektets dataindsamling kunne derfor lettere glemmes, når det ikke 

blev en del af hverdagsrutinen. Et benspænd har desuden været, at der af GDPR-hensyn, har 

været så høj grad af anonymisering i dataprogrammet, at rådgiveren ikke kunne gå tilbage 

og se, hvilke indtastninger han/hun har foretaget på en specifik person (se afsnit 2.3.1). Som 

en rådgiver sagde, så kunne hun derfor godt blive usikker på, om hun måske havde glemt 

nogle indtastninger og/eller var kommet til at registrere en samtale to gange. Opsætningen 

af dataprogrammet har også betydet, at nogle rådgivere, i interviews og på fællesmøder, har 

givet udtryk for, at det kan være vanskeligt at huske på, at få indtastet i dataprogrammet, når 

det ikke umiddelbart er intuitivt, hvordan data skal bruges, og hvad meningen er med selve 

indtastningerne. Ligeledes gør den høje grad af anonymitet i dataprogrammet, at rådgiverne 

ikke selv kan bruge de data de indtaster, og flere har sagt, at de kunne ønske sig, at registre-

ringerne kunne anvendes mere direkte i deres arbejde med de henviste personer. 
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Udfordringerne med dataregisteringen medførte, at det ikke var alle henviste personer, der 

også blev registret i dataprogrammet, dog blev det bekræftet ved fællesmøder, online møder 

og rundringning til rusmiddelcentrene, at alle henviste personer blev forsøgt kontaktet af en 

rådgiver. Selvom projektgruppen på Center for Rusmiddelforskning var opmærksomme på 

problemerne med indtastningerne, og hver anden måned ringede rundt til rusmiddelcen-

trene for løbede at høre, hvordan det gik og bl.a. spørge ind til dataregisteringen, var det ikke 

muligt at få alle henviste personer registeret. Dog betød de systematiske opfølgninger, at 

mange rusmiddelcentre selv lavede et overblik over henvisninger/opringninger, der kunne 

sammenholdes med politiets registreringer af, hvor mange henvisninger der var videresendt 

til hvert rusmiddelcenter. Hvis disse tal ikke stemte overens, gensendte politiet henvisnin-

gerne, og rådgiveren kunne i den forbindelse lave en opringning, hvis der ikke allerede var 

etableret kontakt til personen.

3.8.3 RESULTATER FRA RUSMIDDELCENTRENE
I dette afsnit præsenterer vi resultaterne vedr. rusmiddelrådgivernes kontakt til de personer, 

der er henvist fra politiet. Der anvendes data fra de kvantitative registreringer fra rusmiddel-

centrene i de deltagende 27 kommuner, samt de kvalitative data fra interviews med medar-

bejdere ved rusmiddelcentrene (ledelse, visitator, rådgivere) samt møder. 

I løbet af de 12 måneder (1. marts 2021 til 28. februar 2022) der blev indsamlet data, opfor-

drede politiet i alt 1884 personer til at sige ja til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. 

Heraf sagde i alt 435 personer (23%) ”ja tak” og blev kontaktet af en rusmiddelrådgiver (se 

Bilag 1, Figur 13). Ud af disse 435 henviste personer er der i dataprogrammet blevet registeret 

277 personer (64%). Det betyder, at 36% af de personer, som rusmiddelrådgiverne har ringet 

op, ikke er blevet registeret i dataprogrammet, hvilket selvsagt giver en usikkerhed omkring 

resultaterne, da vi ikke kan vide, om data ville fordele sig på samme måde ved dem, der ikke 

er blevet registreret.
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FIGUR 10 
Henviste personer og graden af kontakt med rusmiddelcentrene, fordelt på politikredse.
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Henviste personer og graden af kontakt med rusmiddelcentrene
Ud af de i alt 277 personlige opkald, der er registreret i projektets database, er det lykkedes 

rådgiverne at få fat på og få en første, indledende samtale med i alt 188 personer (68%). Dvs. 

der var 32% de ikke kunne få kontakt til. Ud af de 277 personer der har fået en opringning 

fra en rådgiver, har 94 personer (34% af de 277) udtrykt et ønske om at have flere samtaler, 

og 46 personer (17% af de 277) er registeret som indskrevet ved rusmiddelcentrene og har 

modtaget yderligere hjælp i form af fx medicinsk behandling, rådgivning omkring alkohol- og 

stofafhængighed og/eller social- og sundhedsfaglig støtte (se Figur 10).

Rådgiverne fortæller, at mange af dem der ikke ønsker flere samtaler, enten ikke har behov 

for videre behandling/rådgivning eller har behov, der skal varetages i andet regi (fx psykia-

trien). Andre afviser, at de har behov for rådgivning, og enkelte er allerede i et forløb ved et 

rusmiddelcenter. Uanset udfaldet af den første samtale, så oplever langt de fleste rådgivere, 

at de får en god snak, også med de personer der ikke ønsker flere samtaler. 

Flere rådgivere fremhæver også, at de oplever, at nå personer der ellers ikke var kommet 

hen til rusmiddelcenteret, eller at de når dem tidligere. Der er således bedre mulighed for at 

hjælpe disse personer og derigennem forebygge problemer relateret til et skadeligt brug af 

rusmidler, som fx problemer med at varetage jobs eller risikoen for at komme ud for ulykker, 

herunder færdselsuheld. Generelt har alle de rådgivere og ledere af rusmiddelcentre, vi har 

talt med – både i forbindelse med interviews og møder undervejs i projektet - tydeligt givet 
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udtryk for, at de ser det som et vigtigt projekt, der giver mening for dem, ikke mindst fordi vi 

har en stor udfordring i Danmark ift., at størstedelen af de personer der har et skadelig brug/

misbrug af rusmidler ikke modtager rådgivning/behandling. En tovholder fortæller:

”…  jamen jeg tænker fordele er der jo en del af, ikke. Altså fordelene kan være at, at bor-

gerne bliver bekendte med, at vi er her, og, og tilbyder hjælp. Og fordelene er helt klart også 

både det kommunale samarbejde, og det samarbejde vi har med politiet og med jer - lidt 

noget branding altså i virkeligheden, ikke. Og det øgede, altså det fokus der er fra politiet 

omkring narko- og spirituskørsel [ ], altså normalt er politiets rolle jo at tage folk i noget 

strafbart og give dem en [bøde], men her er der jo en vinkel mere ind i at [vi og politiet kan 

hjælpe], og det super positivt, set fra min stol.” (Tovholder, Rusmiddelcenter)

Antal dage fra politiets henvisning til første opringning
På baggrund af erfaringer fra Sverige i forbindelse med SMADIT-modellen (29), havde vi en 

målsætning om, at der skulle gå relativt kort tid mellem at personen siger ja til at blive ringet 

op, og til at en rusmiddelrådgiver ringer. Rusmiddelcentrene blev derfor bedt om at registre-

re antal dage, der gik fra, at en person samtykkede til at blive ringet op, til rusmiddelcenteret 

modtog henvisningen, og til at rusmiddelrådgiveren ringede personen op første gang. 

Af registreringerne fra rusmiddelcentrene fremgår det, at der typisk går en til to dage fra at 

rusmiddelcentret modtager en henvisning, til personen ringes op første gang. Hvornår råd-

giveren kommer igennem til den enkelte person er en anden sag, da rådgiverne som oftest 

må ringe flere gange, før de får fat i vedkommende. Når rådgiveren ringer op, er der cirka en 

tredjedel de ikke kan få kontakt til (se Figur 10), fx fordi personen ikke tager telefonen eller 

har opgivet et forkert telefonnummer. Hvis rådgiverne ikke opnåede kontakt første gang, blev 

der typisk lavet op til 6 opkaldsforsøg, og flere rådgivere fortæller, at de forsøgte på flere 

forskellige ugedage og tidspunkter på dagen, inden de registrerede personen som ”Ingen 

kontakt med personen”.

I Figur 11 ses de gennemsnitlige antal dage, der gik fra at en person samtykkede til at blive 

kontaktet, til at rusmiddelrådgiveren ringede personen op første gang. Samlet set gik der 

i gennemsnit 7,7 dage (±13 dage) fra personen samtykkede til at blive kontaktet, til henvis-

ningen blev modtaget hos rusmiddelcenteret. I gennemsnit gik der 9,3 dage (±13 dage) fra 

personen samtykkede, til at vedkommende fik en opringning fra en rådgiver. Det er positivt, at 

processen har været relativt hurtig i og med, vi formoder, at tiden mellem man har samtykket 

og rådgiverens opringning kan have betydning for motivationen til at indgå i et rådgivnings-/

behandlingsforløb. Set i lyset af at der er tale om et pilotprojekt, hvor en del procedurer skul-

le prøves af og rettes til i starten af dataindsamlingsperioden, er det positivt, at sagsgangen i 

alle kredse har været under 14 dage.

Som tidligere nævnt i kapitel 3 kan man ikke sammenligne resultaterne mellem politikred-

sene en-til-en, fordi der er forskel på, hvilke indsatser der er afprøvet samt forskel på omfang 

(om der fx har været 2 eller 11 kommuner med) og i prioriteringen af ressourcer.
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FIGUR 11 
Gennemsnitlig antal dage fra en person samtykker til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgi-

ver, til rådgiveren ringer personen op.
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FIGUR 12 
Rådgiverens vurdering af den første samtale med personer, der er blevet henvist af politiet.
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Rusmiddelrådgiverens vurdering af første samtale
Som tallene i Figur 10 indikerer, lykkedes det rådgiverne at få fat på og have en første indle-

dende samtale med 68% af de personer, som de har registreret. Rådgiverne blev bedt om at 

vurdere deres første samtale med de personer, de fik fat i ift., om de oplevede, at de havde 

en god kontakt med personen, samt om de oplevede, at personen fik noget ud af samtalen. 

Som Figur 12 viser, oplevede rådgiverne, at de havde en god kontakt med personen i langt de 

fleste af samtalerne – faktisk i 92% af samtalerne i gennemsnit. Og i ca. 3 ud af 4 samtaler 

vurderede de, at personen fik noget ud af samtalen - dette kunne være lige fra mere viden om 

rusmiddelcenteret eller en aftale om et behandlingsforløb. 

3.8.4 SAMTALERNE MELLEM DE HENVISTE PERSONER OG RÅDGIVERNE
I dette afsnit nuanceres registreringerne vedr. rådgivernes kontakt til de henviste personer 

gennem de kvalitative data (interviews og møder) ift., hvordan rådgiverne og de henviste per-

soner oplever kontakten mellem dem. Afsnittet vil primært omhandle den første indledende 

samtale, rusmiddelrådgiveren har med den henviste person, og hvad denne første opring-

ning kan, også selvom den ikke altid fører til, at personen med det samme takker ja til flere 

samtaler eller et længere forløb.

Rådgiverne fortæller, at den første samtale kan være afgørende for, om personen vælger at 

tage imod rådgivning/behandling ved rusmiddelcenteret, og at de ofte bruger denne sam-

tale til at skabe en god relation til personen. Derudover forklarer rådgiveren ofte, at samtalen 

er fuldstændig uforpligtende, og at rådgiveren bare gerne vil fortælle lidt om, hvordan de kan 

hjælpe personen.

Rådgiveren tager kontakt til personen og ikke omvendt 
Ifølge flere af de deltagende rusmiddelcentre er der mange af de personer de ringer op, som 

ikke selv havde tænkt på at tage kontakt til rusmiddelcenteret, enten fordi de ikke kendte til 

muligheden, eller fordi de vurderede, at de ikke havde behov for rådgivning. For de personer 

kan opfordringen fra politiet derfor betyde, at de får kontakt til rådgivning langt tidligere, end 

hvis politiet ikke havde guidet dem i den retning. Som en rådgiver sagde:

”Vi er så glade for det samarbejde vi har [med politiet], fordi – især når det er vi hører, af de 

borgere der kommer ind, at de, at de er kommet tidligere ind end de ellers ville.” (Rådgiver 

& Tovholder, Rusmiddelcenter)

Hun fortsætter:

”Der synes jeg han [red. en henvist person] er et meget godt eksempel, ham, ham fyren 

der, der siger ”jamen jeg var – jeg havde ikke selv henvendt mig. Jeg var ikke der, hvor jeg 

synes jeg havde et behandlingskrævende misbrug, jeg behøvede at gøre noget ved. Og så 

da det blev kastet lige i ansigtet på mig, det havde jeg faktisk”.” (Rådgiver & Tovholder, 

Rusmiddelcenter)

En af de personer der deltog i et interview bekræfter, hvordan det for ham var vigtigt, at det 

var rådgiveren, der tog kontakt til ham og ikke omvendt, da han aldrig ville tage kontakt på 

egen hånd: 
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”Jeg gik egentlig og ventede på, at hun ringede. Og der går jo, der går jo lige en periode fra 

man [ ] besøgte politiet, eller besøgte, blevet anholdt. Og så til jeg hører fra hende. [ ]. Hvis 

hun ikke havde ringet mig op, så var jeg ikke kommet afsted. Det var jeg ikke. Så det, det er 

lidt vigtigt at der – at isen bliver brudt, fra den side af. Fra hendes side af. For jeg ringer ikke 

til hende.” (Ældre mand, spirituskørsel)

Det peger på, at det kan have en positiv betydning for at modtage tidlig og relevant rådgiv-

ning, at både politiet og rådgiverne er opsøgende. Dette kan have stor betydning for udfaldet 

af den personlige rådgivning/behandling og måske være med til at øge antallet af personer 

med skadeligt brug af rusmidler, der får hjælp langt tidligere.

Rådgiveren holder ’en dør åben’
Selvom en betydelig andel af de henviste personer (i første omgang) ikke ønsker rådgivning, 

er det vigtig for rådgiverne at holde en dør åben. En rådgiver fortæller, hvordan det ikke er alle 

personer, de taler med, der er helt afklarede med, om de har brug for rådgivning. I de tilfælde 

bruges den første telefoniske samtale mest af alt til at hjælpe personen med at afklare, om 

han/hun har et skadeligt forbrug af rusmidler eller relaterede problemer. Hun fortæller: 

”Der kan være nogle, der siger ja til at komme ind og have en snak med os herinde, som 

er i tvivl om, hvad det kunne være, altså om de overhovedet har et misbrug, eller om de 

overhovedet kunne bruge vores tilbud, men de vil gerne tage imod det, fordi de godt kan se, 

at det der med at køre i påvirket tilstand ikke er hensigtsmæssigt.” (Visitator & Tovholder, 

Rusmiddelcenter)

En anden rådgiver fortæller, hvordan hun altid forsøger at holde en dør åben i kontakten til 

personen også til dem, der kan være tøvende i forhold til, om rådgivning nu er noget for dem. 

Som hun siger, så virker det ofte godt, når hun siger:

”Nu kan du lige tænke over det”. For hvis de er afvisende, så prøver man alligevel at holde 

en lille dør åben, der hedder ”Må jeg ikke lige have lov til at ringe til dig allerede i næste uge 

igen, så vi lige kan få samlet op og sådan noget?” (Rådgiver)

Samme rådgiver fortæller, hvordan hun flere gange har oplevet, at personen har ønsket at 

afvente svar på blodprøvetesten før, vedkommende tog stilling til, om han/hun ville have 

rådgivning, hvilket viser, at nogle personer kun har været interesseret i rådgivning i håb om, at 

det kunne have en positiv indvirkning på en eventuel dom. 

De tre interviewede henviste personer nævner alle betydningen af den første opringning og 

rådgiverens umiddelbare imødekommenhed og respekt for personen, der ringes op. En af 

dem fortæller:

”… vigtigt [at den første] opringning, man får fra misbrugscenteret, at den er helt klart 

er imødekommende, - at det ikke bliver meget den her terapeut-klient forestilling ikk’, [ ]  

når det skal føles som tvang - eller hvor man kan sige, at man ikke føler, at det bliver re-

spekteret, at ”det er ikke lige det her, jeg har brug for at snakke om i dag” -agtigt, der synes 
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jeg jo, at, og der er der jo rigtigt mange, der går bagud af dansen og simpelthen nægter [at 

tale med rådgiveren]” (Midaldrende mand, spirituskørsel)

Han fortsætter:

”…  det er jo derfor, at jeg så godt kan li den her måde, det bliver gjort på med [rådgiveren] 

fordi, at der kan jeg styre, hvad der skal åbnes op, [ ], og ellers så snakker vi videre om det 

næste gang, jeg skal derop” (Midaldrende mand, spirituskørsel)

Første samtale kan ’plante et frø’
Ikke alle personer der ringes op ønsker samtaler, også selvom de måske har, hvad rådgiveren 

oplever som et skadeligt forbrug af rusmidler. Her fortæller flere rådgivere, hvordan det for 

dem er et mål i sig selv, at personen bliver gjort bekendt med, hvor vedkommende kan få 

rådgivning, og hvad rusmiddelcenteret kan tilbyde. I tråd hermed taler flere rådgivere om, 

hvordan den første kontakt til en person kan anskues som et led i et vigtigt og længere moti-

vationsarbejde, hvor man som rådgiver er med til at 'plante et frø' til forandring. En rådgiver 

fortæller:

”Og jeg synes også – jeg har også brug for at sige højt, at jeg synes, at selvom vi ikke når 

ind til de her borgere, og folk afviser forløbende hos os, så synes jeg faktisk, det er rigtig 

rart at komme ind og plante et lille frø og fortælle dem, hvad vi egentlig sidder her for, og 

hvad det er, vi gør. Fordi jeg tænker, at man ofte har et meget forvrænget billede af, hvad 

behandlingen er i forhold til alkohol og stoffer. Så jeg tror faktisk, at det giver rigtig god 

mening. Selvom vi ikke får dem ind i folden, hvis man kan sige det på den måde, så tænker 

jeg faktisk, at det er vores mulighed for at plante et lille bitte frø. Og så kan de mærke, at 

der faktisk sidder nogle mennesker her, der rent faktisk gerne vil dem. Det tror jeg, er ski-

degodt givet ud.” (Rådgiver) 

Selvom den første opringning ikke altid fører direkte til et samtaleforløb, kan opkaldet, som 

nævnt, bidrage til at 'plante et frø'. En rådgiver, et andet sted i landet, fortæller om et sådant 

forløb, hvor hun (efter at have modtaget en samtykkeerklæring fra politiet), ringer en person 

op, som er blevet sigtet for spirituskørsel. Af samtalen bliver det tydeligt, at personen ikke 

på nuværende tidspunkt har brug for rådgivning ift. alkohol, men at han til gengæld har et 

overforbrug af smertestillende medicin. Hun fortæller:

”… og så –  det han siger ”jamen tak for oplysningerne, jeg skal tænke over det ”, og så luk-

ker vi ligesom sagen i, – altså så vil han, så er han ikke mere interesseret. Men så kontakter 

han os faktisk efter – jeg kan ikke huske, om der gik en måned eller halvanden, [ ] og siger 

”jeg kan mærke, at jeg har brug for at tage en snak med jer om, hvad mine muligheder er 

igen”, og så, så fik han faktisk substitutionsbehandling.” (Visitator & Tovholder, Rusmid-

delcenter) 

Flere rådgivere beretter om lignende situationer, hvor personer der først ikke har ønsket råd-

givning senere kan finde på selv at henvende sig. Disse personer vil ikke fremgå af vores tal 

i fx Figur 10, da det kræver, at personen selv beretter det, eller at rådgiveren kan huske ved-

kommende fra første gang de ringede op i forbindelse med projektet. 
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Viden og forestillinger om hvad rusmiddelcenteret kan tilbyde
Erfaringerne fra møder og interviews med politi, rådgivere og henviste personer peger på, 

at en relativ stor del af de personer politiet opfordrer til at blive kontaktet af en rådgiver har 

en begrænset viden om, hvilken rådgivning rusmiddelcenteret tilbyder. Ofte er deres viden 

baseret på egne eller nære relationers oplevelser, hvilket kan have betydning for deres mo-

tivation til at tage imod et længere forløb med flere samtaler med rusmiddelrådgiverne. En 

henvist person fortæller, hvordan tidligere behandling ikke har haft den store effekt, og hvor-

dan hele det nuværende forløb ved rusmiddelcenteret har været mere betydningsfuldt og 

udbytterigt for ham. Han fortæller:

” men jeg har jo været under også, misbrugskonsulenter i [bynavn] ikk, og der må jeg jo 

sige at, at jeg håber ved gud også, at der sker noget mere inde på den front der, fordi min 

idé om [rusmiddelbehandling] har jo tit bare været, at det har været, at man har fået, en-

ten antabus eller, [ ] – altså noget hvor man kan sige ”og det var så den alkoholhjælp der 

var” ikk. [ ] det er jo ikke nogen hemmelighed, at - hvert fald 90% af alle misbrugere har jo 

i den grad noget med i bagagen, der gør, at det er enormt svært at se en ganske almindelig 

hverdag i øjnene, ikk - jeg har også en langt større øh, fornøjelse og, hvad skal man sige 

og stort udbytte af hele forløbet ikke.” (Midaldrende mand, spirituskørsel)

Han fortsætter og uddyber, at især medindflydelsen i det nuværende rådgivningsforløb har 

været afgørende for hans motivation for at fastholde kontakten til sin rådgiver og det rådgiv-

ningsforløb, hun tilbyder ham. Han fortæller:

”… det ligesom er mig selv der, hvad kan man sige, svinger taktstokken, altså hvis du for-

står hvad jeg mener. Hvor, mine tidligere erfaringer har altid været, at det har været sådan 

lidt du ved, at [ ] som om, der bliver bare læst op fra et skema, altså, og så er det helst 

korte svar, du ved – altså det bliver meget, det bliver for mekanisk, det virker utroværdigt 

på en eller anden måde, hvor det her virker langt mere troværdigt.” (Midaldrende mand, 

spirituskørsel)

At det kan være vigtigt at få brudt eventuelle forvrængede forestillinger af, hvad rådgivning/

behandling går ud på, og hvordan man som person vil blive mødt, bekræftes af en af de hen-

viste personer der deltog i et interview. Hun fortæller: 

”Og det overrasker mig meget, fordi jeg troede meget det ville blive sådan noget med, hvor man 

blev set sådan lidt ned på eller, jeg havde haft mine fordomme omkring det. Og så at man kom-

mer ned, og det er så god en oplevelse, det gør bare noget ved en, altså, jeg har lyst til at komme 

igen, og jeg har lyst til at fortsætte mit forløb dernede. Jeg synes det er rigtig, rigtig godt.”  (Ung 

kvinde, narkotikakørsel)

Samlet set peger de kvalitative data på, at det er afgørende, at politiet og rusmiddelcentrene 

er opsøgende, samt at det er vigtigt at give konkret viden om rusmiddelcenterets arbejds-

metoder og uforpligtende tilbud – og ikke mindst, at den henviste person mødes på en ikke-

dømmende måde, hvor betjenten og rådgiveren tager ansvar for at sikre en positiv og god 

samtale med den henviste.
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4. 
OPSAMLING OG 
FORELØBIGE 
ANBEFALINGER

4.1 OPSAMLING

I samarbejde med fire politikredse og offentlige rusmiddelcentre i 27 kommuner har vi afprø-

vet nye indsatser til at forebygge spiritus- og narkotikakørsel samt til at hjælpe personer med 

skadeligt rusmiddelbrug i behandling. Pilotprojektet er støttet af TrygFonden, og vi har arbej-

det tæt sammen med Rådet for Sikker Trafik samt løbende fået stor og konstruktiv hjælp af 

projektets følgegruppe.

Indsatserne har betydet, at knap 1.900 personer med en øget risiko for skadeligt rusmid-

delbrug i løbet af ét år er blevet opfordret af en politibetjent til at sige ja til at blive ringet 

op af en rusmiddelrådgiver fra deres bopælskommune. Personerne har fået tilbuddet enten 

i forbindelse med, at de er blevet stoppet og sigtet for spiritus- eller narkotikakørsel efter 

Færdselslovens §53 eller §54 (Sigtede-indsats) eller ved, at de er blevet opsøgt af politiet på 

deres bopæl/via telefon efter gentagende gange at have kørt i påvirket tilstand eller pba. en 

mistanke (Recidivist- og Borgertips-indsats). 

Det er en generel oplevelse, at indsatserne giver mening -  både for de involverede betjente 

og rådgivere samt de personer, der bliver henvist til rusmiddelcentrene. Derudover oplever 

de involverede ved politiet og rusmiddelcentrene, at de nye indsatser kan integreres i deres 

daglige arbejde, fordi de er relativt simple og ikke kræver mange ekstra ressourcer. Disse 

to faktorer – at indsatserne opleves som meningsfulde og er relativt simple - har haft stor 

betydning for, at indsatserne er blevet integreret i de daglige arbejdsgange. Endda på trods 

af, at alle skulle navigere i restriktionerne ifm. COVID-19, der indebar prioriteringer af andre 

opgaver samt begrænsninger bl.a. for brug af alkometrene og for fysiske møder med andre 

end de nærmeste kolleger på politistationen eller rusmiddelcenteret. Det at indsatserne kan 

integreres i de daglige rutiner ved politiet og rusmiddelcentrene understøttes også af, at pro-

cessen med at håndtere en henvisning, var relativt hurtig. I gennemsnit gik der 9 dage fra den 

enkelte person gav samtykke til at blive ringet op af rusmiddelcenteret, til en rådgiver ringede 

første gang. 

Resultater fra pilotprojektet understøtter klart, at indsatserne ser ud til at fungere efter hen-

sigten. Selvom betjentene kun modtog begrænset information om indsatserne og vejled-

ning i, hvordan de skulle fremlægge tilbuddet og motivere personerne i målgruppen, tog ca. 

hver fjerde henviste person (23%) imod tilbuddet om at få en samtale med en rusmiddelråd-

giver. Det peger også på, at tilbuddet er relevant for mange i målgruppen, hvilket understøt-
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tes af, at rådgiverne får kontakt til og har en god indledende samtale med størstedelen af 

dem, der henvises til rusmiddelcenteret. På baggrund af de registreringer, der er lavet ved 

rusmiddelcentrene, kan vi således se, at de får fat på og har en indledende samtale med 

68% af de henviste, og 34% af de henviste ønsker mere end den første samtale. Det er også 

vigtigt at understrege, at alle 1.900 personer (inklusiv dem, der ikke tog mod tilbuddet) har 

fået information om, at der er et rusmiddelcenter i deres kommune, som tilbyder gratis og 

uforpligtende rådgivning omkring rusmiddelbrug. Som rådgiverne påpeger i det kvalitative 

datamateriale, kan det være med til at 'så et frø', som måske senere er medvirkende til, at 

personen søger hjælp. 

Via kvalitative data (interviews med de involverede aktører samt noter og referater fra møder 

undervejs) har vi identificeret en række faktorer, som hhv. understøtter eller udfordrer imple-

menteringen af indsatserne:

Samlet set peger de kvalitative data på, at politiet er motiveret for at arbejde med de nye ind-

satser, der skaber kontakt mellem personer med et formodet skadeligt rusmiddelbrug og en 

rusmiddelrådgiver fra deres bopælskommune. Især blev det fremhævet både i interviews og 

på møder undervejs, at betjentene er frustrerede over at sigte de samme mennesker igen og 

igen for kørsel i påvirket tilstand, og at de er motiverede for at prøve en ny tilgang. De nævner 

bl.a., at de synes, det giver mening med nye indsatser, hvor de rækker hånden ud og hjælper 

personerne, som et supplement til den straf, der eventuelt skal gives. 

I interviewene blev det også understreget, af både politiledelse og betjente, at indsatserne og 

de tilhørende procedurer var nemme at indarbejde i de daglige rutiner, fordi de er enkle og 

ikke kræver meget ekstra arbejde. Især arbejdsgangen i Sigtede-indsatsen, hvor blanketten 

med samtykkeerklæringen ligger sammen med blodprøvesættet, gør det nemt for betjen-

tene at huske, at de skal opfordre personen, de har sigtet, til at tage imod tilbuddet om at 

blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. Arbejdsgangene i Screenings-indsatserne var mere 

omstændelige, især fordi det i situationen er svært at forudsige, hvor lang tid et opkald eller 

besøg vil tage, og nogle gange vil betjenten komme til at køre forgæves, hvis personen ikke 

er hjemme, eller der skal flere telefonopkald til før, der opnås kontakt. Noget af det der har 

understøttet implementeringen her er, at screenings-kriterierne løbende er blevet mere fo-

kuserede, således at færre og forhåbentlig mere relevante personer udvælges.

De involverede fra rusmiddelcentrerne har også givet udtryk for, at de nye indsatser og relate-

rede procedurer relativt let kan integreres i deres daglige rutiner. Bl.a. fremhæver rådgiverne, 

at de finder det naturligt at lave telefonopkaldet, da det ikke adskiller sig markant fra, hvordan 

de i andre sammenhænge er vant til at tage kontakt til personer, der har/formodes at have et 

skadeligt rusmiddelbrug. Dog har der nogle steder været udfordringer ift. at indtaste data i de 

dataprogrammer, som Center for Rusmiddelforskning har udviklet. Det har primært handlet 

om, at data skulle indtastes ad flere omgange for at sikre fuld anonymitet, og at rådgiverne 

ikke havde mulighed for at tjekke, hvad de tidligere havde tastet ind.

Rådgiverne fortæller, at den første samtale kan være afgørende for, om personen vælger 

at tage imod rådgivning/behandling ved rusmiddelcenteret, og at de derfor har fokus på at 

skabe en god relation til personen. Derudover bruger de ofte den første telefonsamtale til at 
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fortælle personen, at tilbuddet hos rådgivningen ikke er en del af politiet, og at samtalerne 

foregår med udgangspunkt i personens egne ønsker, samt at det er gratis og helt uforplig-

tende at modtage råd og vejledning. Selvom der er en del personer, der ikke i første omgang 

ønsker yderligere samtaler, oplever rådgiverne, at der sås nogle vigtige frø, som kan medvirke 

til, at personen søger hjælp senere. Bl.a. fortæller flere rådgivere, at personer der i første 

omgang har sagt nej til en samtale efter nogle måneder ringer tilbage efter, at de evt. har talt 

med familie etc. for at høre, om de kan starte forfra, fordi de gerne vil have hjælp.

De henviste personer vi har talt med, har alle givet udtryk for, at det var afgørende for dem, at 

det var betjenten og rådgiveren, der rakte hånden ud til dem, da de ikke ville have søgt hjælp 

ved rusmiddelcenteret på egen hånd. Herudover fortæller de henviste personer, at noget af 

det der har været afgørende for, at de tog imod tilbuddet var, at betjentene fortalte om det på 

en god måde, hvor de følte sig respekteret, og hvor det var tydeligt, at tilbuddet var frivilligt. 

På samme måde fortæller de, at de har haft nogle fordomme om, hvad rusmiddelcentret 

kunne tilbyde, og hvordan de ville blive mødt, og at det har været meget motiverende for 

dem, at rådgiverne har mødt dem på en respektfuld og positiv måde, hvor de føler, at de 

har medindflydelse, og hvor der lægges vægt på, at det er frivilligt. Samtidig fortæller både 

betjente og rådgivere, at de oplever, at tilbuddet bliver taget godt i mod, hvilket de finder 

motiverende. Desuden understreger rådgiverne, at de oplever, at de når ud til personer, som 

de ellers ikke ville nå, eller at de får kontakt til dem tidligere, og at mange ikke er klar over, at 

de havde mulighed for at få gratis og uforpligtende rådgivning omkring deres rusmiddelbrug. 

Både betjente og henviste personer gav udtryk for, at det vil være en fordel, hvis betjentene 

kunne fortælle mere om, hvad rådgivningen indebærer, således at det motiverende arbejde 

allerede kan begynde, når betjenten har kontakt til personen enten i politibilen, på stationen/

sygehuset eller på bopælen. Dog er det langt fra alle betjente, der føler sig klædt på til at 

kunne give denne information til de personer de henviser, og flere udtrykte ønsket om at få 

mere information om, hvad rusmiddelcentrene tilbyder, og hvordan de bedst kan motivere 

dem til at tage imod tilbuddet. Derudover blev det fremhævet i interviews og på møder, at 

jævnlige tilbagemeldinger om, at deres arbejde batter, er en stor motivationsfaktor for dem. 

I Sigtede-indsatsen er der nogle ekstra udfordringer ift. at få disse informationer ud til alle 

involverede betjente, som i bare én kreds er flere hundrede betjente. Til sammenligning er 

det ganske få betjente, der er involveret i Screenings-indsatserne.  

Projektet og dataindsamlingsfasen har, ligesom mange andre forskningsprojekter, været på-

virket af COVID-19 og de relaterede restriktioner. I Sigtede-indsatsen betød det, at færre blev 

sigtet og fik tilbuddet, fx fordi der skulle gå minimum 48 timer før, at et alkometer måtte 

anvendes igen. I Screenings-indsatserne betød det både, at der kom færre relevante bor-

gertips, samt at langt de fleste hjemmebesøg blev ændret til telefonopkald. Derudover har 

restriktionerne betydet, at mange fysiske møder ikke kunne gennemføres, hvilket medførte, 

at både fællesmøder med alle involverede i hver politikreds, samt fysiske møder internt i 

politiet og mellem rusmiddelcentre og politi blev aflyst eller udskudt. At der har været langt 

færre muligheder for den 'personlige kontakt' har gjort det sværere at motivere alle og sikre, 

at alle følte sig som en del af projektet og tydeligt kunne se meningen med fx alle dataregi-

streringerne. Erfaringerne fra de fællesmøder, der er blevet afholdt i projektperioden viser, 
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at både rusmiddelcentre og politi var glade for at kunne få en bedre gensidig forståelse og 

respekt for hinandens arbejde, hvilket de også oplever som en god grobund for et fremadret-

tet samarbejde.

Samlet set peger resultaterne fra pilotprojektet på, at de nye indsatser kan integreres i de 

daglige rutiner ved politiet og rusmiddelcentrene, samt at de virker efter hensigten. De del-

tagende politikredse og rusmiddelcentre har alle valgt at fortsætte samarbejdet om de nye 

indsatser, og i Nordsjællands politikreds har de udvidet samarbejdet, så det omfatter kom-

munale rusmiddelcentre i alle kredsens kommuner.

4.2 FORELØBIGE ANBEFALINGER

I dette afsnit vil vi fremhæve nogle af de vigtige faktorer, som vi vurderer har været med-

virkende til, at indsatserne kunne integreres og ser ud til at fungere efter hensigten, samt 

faktorer der kan være med til at forbedre indsatserne. I afsnit 4.2.1 fokuserer vi på, hvilke fak-

torer og omstændigheder der skal være til stede for, at vi kan sikre, at alle relevante personer 

opfordres til at tage imod tilbuddet om at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. I afsnit 

4.2.2 ser vi på, hvad der har indflydelse på, at de henviste personer bliver motiveret til at tage 

imod tilbuddet fra betjenten, samt at de også tager imod de tilbud, som rusmiddelcentrene 

tilbyder. Til sidst, i afsnit 4.2.3, har vi fokus på, hvordan samarbejdet mellem politiet og rus-

middelcentrene kan understøtte en effektiv implementering af indsatserne bl.a. ved at give 

mulighed for en personlig kontakt og relation mellem betjente og rusmiddelrådgivere.

4.2.1 HVORDAN KAN VI SIKRE, AT TILBUDDET GIVES TIL ALLE, SOM DET ER 
RELEVANT FOR?
Som det fremgår af resultaterne (kapitel 3) og opsummeringen (afsnit 4.1), peger vores data 

på, at mange relevante personer er blevet opfordret til at blive ringet op af en rusmiddelråd-

giver. Det betyder dog ikke, at alle sigtede personer har fået tilbuddet via Sigtede-indsatsen, 

og det er også løbende blevet diskuteret, om de mest/alle relevante personer har fået til-

buddet via Screenings-indsatserne (Borgertips-indsatsen og Recidivist-indsatsen). Gennem 

interviews og møder er der kommet mange gode refleksioner og idéer til, hvordan disse ud-

fordringer kan afhjælpes. På baggrund af disse, samt vores resultater generelt, har vi opstillet 

en række anbefalinger, som vi vurderer kan være med til at sikre, at alle relevante personer 

bliver henvist.

Anbefalinger på tværs af alle indsatser:
At betjentene er velinformerede og oplever indsatsen som meningsfuld

Erfaringerne viser, at det er vigtigt, at fyldestgørende information om indsatserne og 

de relaterede procedurer når ud til alle involverede betjente. For at sikre at opgaven 

opleves som meningsfuld, er det vigtigt, at betjentene er informeret om formålet med 

indsatsen; at betjenten, ved at række hånden ud, kan hjælpe med at forebygge, at per-

soner med et skadeligt rusmiddelbrug forvolder skade på sig selv eller andre i trafik-

ken og således øge sandsynligheden for, at politiet ikke skal sigte de samme personer 

igen og igen. Samtidig er det vigtigt, at der er klare rammer for og forventninger til, 
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hvad de nye ”ekstra” opgaver indebærer. Desuden kan information om det videre for-

løb (fx hvad rusmiddelrådgiveren tilbyder) og kendskab til det lokale rusmiddelcenter 

(fx beliggenhed, personale og åbningstider) være med til at give en større forståelse 

for hele indsatsen. 

At betjentene løbende motiveres til at henvise relevante personer til rusmiddelcentrene
Ved at have fokus på løbende at motivere de involverede betjente og klæde dem godt 

på til opgaven, øges sandsynligheden for, at alle relevante personer henvises til et rus-

middelcenter. For at motivere betjentene til at opfordre personer med et (formodet) 

skadeligt brug af rusmidler, er det især vigtigt, at betjentene får tilbagemeldinger fra 

ledelsen om, at indsatsen fungerer efter hensigten og om, at deres arbejde har gjort 

en positiv forskel for de personer, de har henvist. Her kan historier fra henviste perso-

ner, der fortæller hvordan indsatsen har haft indflydelse på deres liv, være en afgø-

rende motivationsfaktor for betjentene. Sådanne historier og andre tilbagemeldinger 

kan med fordel viderebringes af lederne på lokalstationerne og i enhederne, enten 

gennem daglige briefinger eller via små videoer, som de fx afprøvede ved Midt- og 

Vestjyllands Politi. I pilotprojektet blev det tydeligt, at de lokale ledere spiller en vigtig 

rolle ift. kommunikation til betjente, både ift. prioritering af arbejdsopgaver, men også 

i høj grad ift., hvordan den enkelte leder får ”solgt” indsatserne til betjentene, der skal 

henvise relevante personer til rusmiddelcentrene.

At betjentene deler viden og erfaringer med hinanden og med rusmiddelcentrene
Gennem interviews og møder er det blevet tydeligt, at deling af viden omkring ind-

satserne har betydning for engagementet i indsatserne og dermed for, hvem og hvor 

mange politiet opfordrer til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. Erfaringer fra 

fællesmøderne har fx vist, at det er motiverende og lærerigt for betjentene at høre 

om, hvordan andre betjente går til opgaven, og hvad de oplever fungerer godt. Ved 

at sørge for at der er mulighed for at dele de gode fortællinger og erfaringsudveksle, 

opnås en bedre forståelse og indsigt i alle facetter af indsatsen, hvilket kan hjælpe til at 

holde motivationen oppe hos betjentene, så de i langt de fleste tilfælde får opfordret 

relevante personer til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. Fælles for indsatserne 

er også, at viden omkring rusmiddelcentrene, og hvad betjenten faktisk henviser per-

sonen til, er vigtigt for, at betjenten får henvist personen. 

Anbefalinger vedr. Sigtede-indsatsen:
At procedurerne betjentene skal udføre er simple

I Sigtede-indsatsen, hvor der i en politikreds kan være flere hundrede betjente (fra 

forskellige enheder) involveret, er det helt afgørende, at indsatsen og de relaterede 

procedurer er simple, så de nemt kan integreres i de daglige rutiner. Det blev hurtigt 

tydeligt, at de simple procedurer, hvor en samtykkeerklæring er vedlagt det blodprø-

vesæt, som betjentene alligevel skal anvende ved en sigtelse, gør det let at integrere 

indsatsen i den daglige rutine. Den fysiske blanket er en lille påmindelse, der betyder, 

at det er nemt for den enkelte betjent at huske, at opfordre personen, der er sigtet, til 

at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver. 
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At betjentenes arbejdsopgaver ifm. indsatsen er klart afgrænsede
Resultaterne peger på, at det hjælper betjentene i færdsel og beredskabet, hvis de 

ikke selv skal sørge for administrationen. Det er fx en hjælp, hvis en anden medar-

bejder tager over, efter de har udfyldt samtykkeerklæringen (dvs. at betjenten ikke er 

ansvarlig for den videre proces med at få sendt henvisningen til det relevante rusmid-

delcenter). Det er i det hele taget en stor fordel, at en medarbejder med administrative 

opgaver får til opgave at være tovholder og følge op på henvisningerne fx ved at sørge 

for print af blanketter og kontakt til rusmiddelcentrene. Dette minimerer arbejdsop-

gaverne for de udførende betjente og er derved med til at lette implementering af 

indsatsen og sikre, at flere får tilbuddet. 

At betjentene får korte og klare instruktioner om indsatsen 
I Sigtede-indsatsen er der som nævnt mange betjente fra flere forskellige enheder (fx 

færdsel og beredskab), der skal informeres om den nye opgave de skal udføre, og en 

af de store udfordringer er, at betjentene har forskudte arbejdstider og kun begrænset 

tid til at sætte sig ind i nye procedurer. Det er derfor vigtigt, at informationer og instruk-

tioner til indsatsen er let tilgængelige og tydeligt beskriver, hvad formålet er, hvordan 

og hvad der skal opfordres til, og hvordan henvisningen efterfølgende skal håndteres. 

Disse instruktioner kan med fordel skrives på blanketten med samtykkeerklæringen, 

der er vedlagt blodprøvesættet. Derudover spiller lederne på lokalstationerne og i 

enhederne en vigtig rolle ift. at informere betjentene om indsatserne, enten gennem 

daglige briefinger eller via små videoer, som de fx afprøvede ved Midt- og Vestjyllands 

Politi. Desuden vil det fremadrettet være en fordel at supplere de skriftlige og mundt-

lige informationer med digitale løsninger som fx korte e-learnings moduler, som be-

tjentene kan se, når der er tid til det. 

At der løbende følges op på, om alle sigtede har fået tilbuddet
I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds var der en administrativ medarbejder, 

der løbende tjekkede, at alle sigtede havde fået tilbuddet og mindende betjentene om 

det i de tilfælde, hvor det ikke var registreret. Det medførte, at stort set alle sigtede fik 

tilbuddet. Om det kan lade sig gøre ressourcemæssigt i andre kredse, hvor der er flere 

kommuner involveret, kan vi ikke vurdere, men det er klart, at det vil understøtte, at alle 

sigtede får tilbuddet.

Anbefalinger vedr. Screenings-indsatserne:
At ledelsen sørger for at afsætte tid, ressourcer og personale til at udføre opgaverne

I Screenings-indsatserne er det vigtigt, at de betjente der skal screene og udvælge 

personer, samt de betjente der skal lave hjemmebesøg eller telefonopkald, oplever, at 

det er en overskuelig opgave de kan integrere i deres daglige rutiner. Det er uundgå-

eligt at Screenings-indsatserne nogle dage vil tage en del tid, og det er derfor vigtigt, 

at ledelsen tydeligt har allokeret tid og ressourcer til at løse opgaverne, både mht. at 

lave udtræk fra Pol-Intel, den manuelle screening og til det opsøgende arbejde. For 

de betjente, som laver det opsøgende arbejde (hjemmebesøg eller telefonopkald), er 

det vigtigt, at ledelsen tager højde for, at opgaven nogle gange ligger uden for normale 

arbejdstider, fordi det kan være lettere at træffe personerne her. I modsætning til Sig-

tede-indsatsen, er det få betjente der skal udføre opgaverne i Screenings-indsatserne. 
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Det vil være en fordel, at ledelsen uddelegerer de forskellige opgaver til de betjente, 

der har en interesse i at løfte den pågældende opgave således, at betjentene får mu-

lighed for frivilligt at påtage sig den opgave, de er mest motiverede for at udføre. Det 

er især vigtigt ift. det opsøgende arbejde, fordi betjentens engagement og indstilling 

er vigtig ift. at motivere personer til at tage imod tilbuddet.

At der anvendes fokuserede kriterier til udvælgelsen af relevante personer 
Ligesom ved Sigtede-indsatsen, er det vigtigt, at ledelse og evt. tovholdere tydeligt 

opstiller rammer og forventninger til de nye arbejdsopgaver. Her viser erfaringerne fra 

Nordsjællands Politi, at specifikke og fokuserede kriterier for udtræk af sager fra Pol-

Intel og den manuelle screening, har stor indflydelse på, hvor mange sager vedr. hjem-

mebesøg/telefonopkald den enkelte betjent får tildelt, og hvordan han/hun bedst kan 

lave det opsøgende arbejde. Til at sikre at kriterierne der arbejdes med, hele tiden er 

relevante, er det afgørende, at der er løbende kontakt mellem de betjente, der laver 

det opsøgende arbejde og ledelse/tovholdere.

At tovholderne hjælper med at følge op på sagerne og holde kontakt til rusmiddelcentrene
Resultaterne peger på, at det er en stor fordel, at en medarbejder med administrative 

opgaver får til opgave at være tovholder og følge op på indsatsen fx ved at sørge for 

at afholde fællesmøder med rusmiddelcentrene, at have kontakten til rusmiddelcen-

trene (herunder at sende henvisningerne til det relevante rusmiddelcenter) og minde 

betjentene om at opfordre alle de udvalgte personer. Dette minimerer arbejdsopga-

verne for de udførende betjente og er derved med til at lette deres implementering af 

indsatserne.

4.2.2 HVORDAN MOTIVERER VI FLERE PERSONER TIL AT TAGE IMOD TILBUDDET?
Næsten 1.900 personer er i løbet af ét år blevet henvist til et rusmiddelcenter, og her af har 

ca. hver fjerde taget imod tilbuddet om at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver. Selvom 

det er positivt, mener vi, at der er potentiale for at motivere endnu flere henviste personer til 

at tage imod tilbuddet. På baggrund af vores analyser af det kvantitative og kvalitative data 

(interviews og møder) har vi opstillet en række anbefalinger, der kan være med til at sikre, at 

flere henviste personer tager imod tilbuddet. Disse anbefalinger gælder for alle indsatserne.

At betjentene har tilstrækkelig viden om rusmiddelcentrene
Resultaterne viser, at det er en fordel, hvis betjentene ifm. henvisningen kan fortælle 

lidt om, hvad rådgivningen indebærer, så det for den henviste person bliver nemmere 

at forholde sig til tilbuddet. Ofte er de henviste personer uvidende om, at der er mu-

lighed for at få hjælp og rådgivning i deres bopælskommune. Det er især vigtigt, at 

betjenten gør det klart, at opringningen fra rusmiddelrådgiveren er et uforpligtende 

og gratis tilbud, hvor der snakkes om vaner, og at rådgivningen kan hjælpe med mange 

forskellige ting, dvs. ikke kun brug af rusmidler, men også relaterede problematikker. 

Derudover kan konkret information omkring det lokale rusmiddelcenter (fx beliggen-

hed, personale og åbningstider) være med til at gøre tilbuddet mere håndgribeligt for 

den henviste person således, at vedkommende bliver mere tilbøjelig til at tage imod 

tilbuddet. Mange af disse informationer kan kommunikeres skriftligt ud til betjentene. 

I Sigtede-indsatsen kan informationerne fx tilføjes på blanketterne med samtykke-
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erklæringerne, som Nordjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har 

gjort. I Screenings-indsatserne kan informationerne fx tilføjes på det notatark, der ud-

leveres til de betjente, der skal udføre hjemmebesøg/telefonopkald. Derudover er der 

gode erfaringer med, at rusmiddelrådgivere besøger politiet og fortæller om deres 

tilbud. Vi vil således anbefale, at de lokale politistationer/enheder inviterer rusmid-

delrådgivere fra det lokale rusmiddelcenter til at komme og fortælle betjentene kort 

om, hvad de tilbyder.

At betjentene er klædt på til at tage ’den gode samtale’ 
Som det fremgår af resultaterne i afsnit 3.5.1 og 3.6.1, har flere betjente ønsket at bli-

ve klædt bedre på til at tage ’den gode samtale’ med de personer, der skal henvises 

til rusmiddelcentrene. Resultaterne peger på, at det er en fordel at tilbyde at vejlede 

betjentene i, hvordan de bedst fremlægger tilbuddet til personer, der skal henvises, 

og hvordan de efterfølgende får motiveret personen til at tage imod tilbuddet. Her 

har fællesmøderne med rusmiddelcentrene været værdifulde ift. at åbne dialogen 

om, hvad ’den gode samtale’ kan indeholde, og hvordan den kan foregå. Især skal der 

være fokus på, at samtalen ikke bliver moraliserende, men bygger på motivationen, 

der evt. er opstået i situationen samt at undgå ord som fx ’behandling’, ’misbrug’, ’al-

koholiker’, ’narkoman’ og i stedet spørge undersøgende og være interesseret i det, der 

er sket op til samtalen med betjenten. Derudover er det vigtigt, at betjentene har en 

grundlæggende viden om målgruppen, der kan være med til at motivere dem til at 

række hånden ud til flere og få mest ud af ’den gode samtale’. I Sigtede-indsatsen er 

det mange betjente fra flere forskellige enheder, der skal klædes på, hvorfor mindre 

tidskrævende og mere fleksibel vejledning og træning er nødvendig. Informationer 

og vejledninger kan fx leveres via små videoer, som anvendt ved Midt- Og Vestjyllands 

Politi, eller ved at udbyde korte e-learnings moduler, som betjentene kan tilgå, når det 

passer ind i deres arbejdsdag. I Screenings-indsatserne er der mulighed for en mere 

omfattende træning, da det er relativt få betjente, der skal klædes på til ’den gode 

samtale’. Her kan en kursus-dag eller workshop med fordel bruges til at gå i dybden 

med fx gode spørgeteknikker (fx principperne i metoden ’Den motiverende samtale’) 

samt til at invitere rådgivere fra rusmiddelcentrene til at fortælle om deres arbejde 

med de henviste personer.

At rådgiverne i den første samtale har fokus på at skabe en god relation til den henviste 
person

Registreringerne fra rusmiddelcentrene peger på, at mere end en tredjedel af de hen-

viste personer, som rådgiverne har haft en samtale med, ønsker flere samtaler, hvor 

de kan få rådgivning om deres brug af rusmidler. I rådgiverens første samtale med den 

henviste person er det især vigtigt, at der skabes en god relation, for at rådgiveren kan 

lave det videre motiverende arbejde. Det er derfor afgørende, at medarbejderen, der 

har den første indledende samtale, har den nødvendige viden om og kompetencer 

til at skabe motivation og forstår vigtigheden af at skabe gode relationer – herunder 

vigtigheden af at samarbejde, at være anerkendende og respektere personens auto-

nomi, samt har tillid til personens egen naturlige viden og ønske om at lave en positiv 

forandring.
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4.2.3 VIGTIGHEDEN AF ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM POLITI OG 
RUSMIDDELCENTRE
Et tæt samarbejde er vigtigt ift. at øge den gensidige forståelse og respekt for hinandens ar-

bejde og understøtter derved en effektiv implementering af indsatserne ved både politiet og 

rusmiddelcentrene. Resultaterne peger især på to punkter, hvor et tæt samarbejde mellem 

politi og rusmiddelcentre er med til at sikre en effektiv implementering.

At der holdes regelmæssige møder mellem politi og rusmiddelcentre
Erfaringerne viser, at regelmæssige møder med fordel kan anvendes til at holde alle 

involverede parter opdateret fx på status på antal henviste personer og eventuelle 

”drift-forstyrrelser”, der kan opstå pba. andre mere presserende opgaver og derfor kan 

medføre færre henviste personer. Desuden viser erfaringerne fra Nordsjællands Politi, 

at regelmæssige korte (30 min) online møder, mellem politiets tovholder og de invol-

verede rådgivere, har været med til at give deltagerne en oplevelse af at være en aktiv 

del af indsatsen, samt en god gensidig forståelse af arbejdsgangene og af hvem der 

hhv. laver og modtager henvisningerne, hvilket har understøttet implementeringen af 

indsatsen.

At der løbende er vidensdeling mellem betjente og rådgivere 
Erfaringerne viser, at fællesmøder, hvor både politi og rusmiddelcentre deltager, er 

en god ramme for at dele de gode historier, der kan være med til at motivere både 

betjente og rådgivere til at være vedholdende med at hjælpe personer med et (for-

modet) skadeligt rusmiddelbrug. Især har det været gavnligt med fysiske fællesmø-

der, hvor politiet inviterer rådgivere fra de lokale rusmiddelcentre ind til at fortælle 

om behandlingen/rådgivningen og om deres erfaringer i projektet. Ligeledes kan rus-

middelcentrene invitere betjente på besøg på rusmiddelcenteret fx til en rundvisning 

på stedet eller til et personalemøde, hvor de kan møde rådgiverne. De fysiske møder 

mellem politi og rusmiddelcentre har stor betydning for den personlige kontakt og 

den gensidige forståelse for hinandens arbejde, som er vigtigt for at sikre en effektiv 

implementering af indsatserne.
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6. 
BILAG

6.1 BILAG 1

FIGUR 13 
Personer der er blevet opfordret til at samtykke til at blive ringet op af en rusmiddelrådgiver 

og personer der har taget imod tilbuddet, fordelt på kreds og samlet set.
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