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Baggrund og formål 
Odder Kommune gennemfører sammen med 10 andre midtjyske 
kommuner en indsats, som skal støtte børn og unge, der vokser op i 
familier med rusmiddelproblematikker. Indsatsen gennemføres med 
midler fra Satspuljen. Sammen med Horsens Kommune gennemfører 
Odder Kommune også en indsats for øget familieorienteret 
alkoholbehandling. Denne indsats er støttet af Sundhedsstyrelsen. 
 
For begge indsatser er en systematisk tidlig opsporing af overforbrug 
af rusmidler hos borgere og familier afgørende for muligheden for en 
tidlig indsats. Derfor har Social- og Sundhedsudvalget afsat midler til 
aflønning af en medarbejder i (3 t/uge), som forestår den nødvendige 
koordinering af en systematiske opsporende indsats foretaget af 
frontpersonale og opbygger en smidig og effektiv adgang til behandling. 
 
Opgaven varetages af den socialfaglige medarbejder, som for midler fra 
Satspuljen er ansat til at løfte indsatsen for børn og unge i familier med 
rusmiddelproblematikker. Dette binder indsatserne sammen og 
samtidig sikrer det, at begge indsatser (børn og familier) får gavn af den 
tidlige opsporing, som er afgørende for indsatsernes succes. 
 
Implementering/metode 

 Screeningsværktøjer, hvor der tales med alle borgere om deres 
brug af rusmidler. (Medarbejder støtter og vejleder ledere). 

 Generelle tiltag, som sigter mod at sætte emnet på dagsordenen. 
(Medarbejder udvikler undervisningsmateriale og afholder 
temadage). 

 Retningslinjer eller hjælperedskaber ift. de situationer, hvor 
frontpersonale har en konkret mistanke om, at der eksisterer et 
rusmiddelproblem i familien. (Medarbejder udvikler dialogværktøj). 

 
Effekt og økonomi 
Afventer evaluering. Ca. 50.000 kr. årligt til 3 timer per uge til 
medarbejder, som i forvejen er projektfinansieret 34 timer per uge med 
eksterne midler. 

 


