Mødemateriale – Færdig(heder) med hash
Sådan kan materialet bruges:
Formålet med dette materiale er at gøre det
nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra
DKR’s workshop ”Færdig(heder) med hash”
(4/6-2015) til relevante ledere og kolleger.

De første sider formidler udvalgte facts fra lektor
Kim Møllers oplæg i plenum. Dernæst gennemgås
de tre indsatser U-18, Projekt Return og MI. Ved
hver metode er der afslutningsvist dialogspørgsmål
og en øvelse, såfremt kommunen vil arbejde videre
med metoden.
Materialet kan vises som powerpoint ved et møde,
eller materialet (eller dele heraf) kan printes. Det
anbefales, at mødedeltagerne ligeledes får lavet en
kopi af det grafiske referat, som kan supplere dette
materiale.
God arbejdslyst!
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Unge, hash og kriminalitet
Ved Lektor og Ph.d. Kim Møller, Aalborg Universitet
•
•

•

Omtrent 170.000 15-44-årige bruger cannabis i løbet af et år, dog langt de fleste ganske få
gange
16-17.000 unge mellem 15-25 år ryger hash ”dagligt” (+ 20 dage om måneden)
– Langt de fleste holder op efter de fylder 25 år
– Er knyttet til psykiske problemer
– Det meste kriminalitet hashbrugere dømmes for er hash-relateret (i Sverige)
Misbrug og søgning mod behandling
– Knap 7.000 ”misbrugere”
– Flertallet, der søger behandling for stofmisbrug, angiver hash som deres hovedstof
– 10 % af dem, der prøver at ryge hash, ender med et dagligt forbrug

Kim Møller, 3

Unge, hash og kriminalitet
Ved Lektor og Ph.d. Kim Møller

Konkrete organisationsformer
• Gademarkeder
• Hashklubber
• Lejligheder
• Venner og bekendte
– Fra mere til mindre tilgængeligt
Indgange til kriminalitet
• Socialisering og indkomstgenerering
- Lavtærskel-kriminalitet
- Sælger, løber, vagt
- Jointruller, transport, opbevaring
Skunk-produktion
- Høj THC-koncentration

Kim Møller, 4

U18-modellen
fra Aarhus Kommune

Hvad er U18-modellen?
Modellen er et misbrugsbehandlingstilbud for unge under
18 år. Tilgangen er en helhedsorienteret
indsats, der tager udgangspunkt i en
imødekommende, ligeværdig og ikke
stigmatiserende tilgang til
rusmiddelproblemer.
Tilbuddet er udviklet i en kontekst, hvor
der er et særligt fokus på helhedsorientering,
samarbejde og netværk omkring de unge.
Modellen fungerer som en integreret del af
tilbuddene på børne- og ungeområdet, og
skal ses i sammenhæng med øvrige indsatser
for den unge.

Alle unge er forskellige, og målet med
arbejdet i U18-modellen er, at den unge
altid skal have den bedst mulige hjælp
ud fra hans eller hendes særlige behov,
ressourcer og muligheder.

Metoden anerkender, at det er
den unge selv, som kan og skal skabe
forandringer i sit liv, og består af tre
overordnede indsatser: Rådgivning,
udredning og behandling. Behandlingsmetoderne er et miks af systemiske,
kognitive og dynamiske tilgange.
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Menneskesynet
•

En ung er først og fremmest et ungt menneske
– og ses ikke som misbruger, kriminel eller
psykisk syg

•

De unges brug af rusmidler er ofte et symptom
på andre problemer i de unges liv

•

De unge er eksperter på eget liv

•

Brug af rusmidler giver mening for de unge

•

De unges motivation for at lave ændringer er
altid ambivalent

Det er i helhedssynet, at det bliver særligt vigtigt at se de unge først og fremmest som unge
og at holde fokus på at hjælpe de unge, hvor de selv oplever behov for det. Problemer, der
knytter sig til et bekymrende forbrug af rusmidler, er en del af et samlet billede af den unge,
og skal derfor behandles og løses som en del af den unges samlede udfordringer. Det gælder,
uanset om problemerne er udsprunget af biologiske, sociale eller psykologiske faktorer.
U18-Modellen, 7

Målgruppe
Unge under 18, da:
•

Hjernen først er fuldt udviklet i 20-årsalderen. De unge under 18 år er derfor mere
sårbare over for den måde, rusmidlerne
påvirker hjernen og i forhold til evnen til at
styre rusen.

•

Misbrugsbehandling til de helt unge skal
kunne imødekomme, at de unge er kognitivt
og følelsesmæssigt umodne.
De står midt i en identitetsudviklings- og
læreproces, som kan være alvorligt truet af
et misbrug, men de har oftest ikke særlig
mange livserfaringer, der fortæller dem,
hvilke omkostninger et misbrug kan have for
dem.
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Effekter med U18-modellen

U18-Modellen, 9

Hvad indeholder U18-modellen?

1
2
3
4

U18-Modellen består af tre overordnede indsats-dele: Rådgivning, udredning og
behandling. Hver del rummer en række elementer, hvortil der er udviklet guidelines for,
hvordan elementerne udfoldes i behandlingen.

5

Som en naturlig følge af U18-modellens fokus på helhed i indsatsen, har man som
behandler hele tiden fokus på samarbejde med andre aktører. Det betyder, at det
ofte vil være behandlere i U18-modellen, der påtager sig at fungere som
koordinerende tovholdere.

Et behandlingsforløb starter med en grundig helhedsorienteret udredning, som danner
grundlag for en individuel behandlingsplanlægning.
Et behandlingsforløb skal skabe de rette rammer for stillingtagen til, hvad det er for
en forandring den unge ønsker, og hvad det er for en hjælp og støtte, der skal til for
at gennemføre og vedligeholde denne forandring.
Der er praksiserfaring for, at behandlerne næsten altid kommer omkring
rusmiddeltemaet, når de opnår en god alliance med en ung. En alliance, de etablerer
ved at være åbne og nysgerrige på hele personen, og det der rører sig i og omkring den
unge.

U18-Modellen, 10

Case: Ind til problemets rod?
En ung mand med et misbrug mødte op.
Det blev bemærket, at han haltede og
han fortalte, at han var født med det
ene ben længere end det andet.
Han havde ondt i ryggen, som følge
heraf og fik et misbrug, fordi det
dulmede smerterne. Halteriet havde
også fået ham til at se sig selv som en
særling.
Han er et eksempel på en person, hvor
et ubehandlet biologisk problem,
udvikler sig til sociale og psykologiske
problemer. Behandlingen startede med
benet og genoptræning af ryggen.

U18-Modellen, 11

Anbefalinger

1

Det er især afgørende at have fokus på et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandler
om udarbejdelse af den børnesagkyndige undersøgelse og handleplanen, der er
forudsætningerne for, at nødvendige indsatser og samarbejde kan etableres.

2

Forskning viser, at ungebehandling har større effekt, hvis forældre inddrages
kontinuerligt. Det betyder, at U18-modellen inddrager de unges forældre fra start. Som én
af de overordnede indsatser i U18-modellen tilbydes forældrene desuden forældrekursus
om, hvordan de kan blive bedre til at forstå og støtte deres unge.

3

Erfaringer med implementering og fastholdelse af modellen viser, at et team bestående af
minimum to socialfaglige og én psykologfaglig medarbejder udgør en passende struktur i
forhold til at kunne sikre faglig kontinuitet og udvikling.
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Implementering: Fokuspunkter
•

Til alle guidelines for de tre indsats-dele er der udviklet en tilhørende værktøjskasse med
beskrivelser af tilgange, metoder og interventioner, skemaer og terapeutiske redskaber.

•

Systematikken og guidelines tjener det formål, at behandleren føler sig tryg og sikker i
arbejdet, og kan dermed på en frigjort og kreativ måde være nærværende og lyttende i
kontakten til de unge.

•

Når man arbejder med U18-modellen, opfordres man til at indgå i et samarbejde med
Center for Rusmiddelforskning (CRF) om dokumentation af indsatsen.

•

Rådgiveren sørger for den formelle kontakt til myndighedsrådgiver, hvorefter den unge kan
visiteres til udredning/behandling. Iværksættelse af behandling kræver en børnefaglig
undersøgelse efter servicelovens § 50, og kan udføres sideløbende, hvor U18-modellens
udredning ofte indgår som et supplement til undersøgelsen.
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Uddannelse og kompetencer

1

Teamet bag U18-modellen skal være tværfagligt sammensat med både social- og
psykologfaglige kompetencer.

2

Den tværfaglige sammensætning matcher kompleksiteten i de unges udfordringer,
men der er også behov for tætte samarbejdsrelationer til indsatser, som arbejder
med et kontaktskabende og forebyggende perspektiv og andre afdelinger i
kommunen, der arbejder med udsatte og unge.

3

Ledelse og ansatte skal have erfaring med systematisk og målrettet behandling eller stor
interesse i at afprøve og udvikle et sådant koncept.

4

Alle medarbejdere i teamet uanset baggrund skal have erfaring med terapeutisk
behandling, herunder erfaring med og/eller lyst til at arbejde med systemiske og
kognitive tilgange.
Medarbejderne skal have erfaring med og forståelse for ungemålgruppen, lige som de
skal være i stand til at varetage en lang række forskellige roller i forhold til de unge,
deres forældre og andre aktører på området.
U18-Modellen, 14

Hvad koster uddannelsen ?
U18-modellen kan implementeres i sin helhed, eller der kan sammensættes forløb
med de relevante moduler på baggrund af kommuner/institutioners behov.
Priser:
3 introdage (12.000 kr./dag)
15 undervisningsdage

36.000 kr.
180.000 kr.

Supervision (2.500 kr./gang)*
50.000 kr.
Konsulentbistand (1.250 kr./gang)* 12.500 kr.
Sagskonsultation (2.400 kr./gang)* 31.200 kr.
*For at implementere U18 anbefales:
- Supervision en gang pr. måned i to år. Dvs.
samlet 20 supervisionsseancer à 2 timer.
- Konsulentbistand fx ledelsessparring.
Prisen dækker over 10 sessioner.
- Løbende sagskonsultation. Prisen dækker
over 26 timer/13 gange.

Derudover kan der tilkøbes flg.:
Introduktion til mentalisering
(2 dage à 12.000 kr./dag)

24.000 kr.

Introduktion til ACT
(2 dage à 12.000 kr./dag)

24.000 kr.

Kognitivt grundkursus
(2 dage à 12.000 kr./dag)

24.000 kr.
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Dialogspørgsmål om U18-modellen
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant)

•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af U-18 modellen i gang hos os?

•

Er U18-modellen en metode, der kan hjælpe os
med at løse vores udfordringer med unge med
et misbrug?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte
U18-modellen, eller hvad mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?

U18-Modellen, 16

Øvelse – hvis vi vil gå videre med U18
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være,
hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx
andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.
2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke
initiativer, der skal iværksættes, og hvem der
gør hvad.

U18-Modellen, 17

Projekt Return
Fra Vesthimmerlands Kommune

Hvad er Projekt Return?
Projekt Return er et projekt finansieret
af Socialstyrelsen. Projektet er er
organisatorisk forankret i Behandlerhuset Vest i Vesthimmerlands
Kommunes Misbrugscenter.

Målet med tilbuddet er at støtte
unge med rusmiddelproblemer i at
gennemføre uddannelsen på
erhvervsskolerne i Aars samt
Kongshøjgård og Næsbyhus
Produktionsskole.

De professionelle i Projekt Return
vil rådgive og undervise unge med
henblik på at reducere/stoppe
deres rusmiddelforbrug og øge
deres trivsel og forudsætninger for
at gennemføre uddannelsen.

Det samlede tilbud ledes af to
professionelle rådgivere, og både
gruppeforløbet og den individuelle
rådgivning foregår på skolen i
skoletiden eller i forlængelse af
denne.
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Menneskesynet
Projekt Return tilbyder unge, der ønsker det, et rådgivnings- og støtteforløb i forhold til
rusmiddelproblematikker.
•

Tilbuddet skal altid tage afsæt i dét, den unge har
lyst til at tale om.

•

Der er ingen løftede pegefingre, og målet er at se
fremad.

•

Den unge skal hjælpes til at tage skridt mod at nå
de mål, som den unge og den professionelle
sammen sætter, i forhold til hvilken rolle
rusmidler fremadrettet skal have i den unges liv.

”Vi giver ansvaret tilbage til de unge. Det kan godt være, at de har truffet nogle dårlige valg,
men der er altid mulighed for at træffe nogle nye og anderledes valg. De unge skal selv lære
at træffe deres valg og tage konsekvenserne af de valg, de træffer” - projektmedarbejderne
Gitte Christensen og Susan H. Stender fra Behandlerhuset Vest i Aars.
Projekt Return, 20

Målgruppe
•

Projektets målgruppe er på
nuværende tidspunkt unge fra 15
år, som er indskrevet på en
erhvervsrettet uddannelse i
kommunen.

•

Tilbuddet er rettet mod unge, som
ønsker at ændre på sit forbrug af
hash eller andre rusmidler.

•

Unge for hvem rusmidler har
personlige og sociale
konsekvenser.

•

Unge som er frafaldstruet.

Projekt Return, 21

Effekter med Projekt Return
Projektet er blandt andet baseret på gode erfaringer fra et lignende projekt på nogle
produktionsskoler i Københavns Kommune. I Vesthimmerlands kommune har 65
elever været igennem forløbet på 2 år.

Projekt Return, 22

Case: Dummere eller klogere?
De unge, som deltager i Projekt Return, føler ofte, at
de ikke har et misbrug og derfor ikke behøver hjælp.
En ung mand udtalte i begyndelsen af et forløb efter
at have hørt om, hvordan rusmidler påvirker hjernen,
at han i hvert fald ikke var blevet dummere af at ryge
hash. De professionelle i Projekt Return modsatte sig
ikke argumentet, men lod den unge mand have sin
egen holdning om sit forbrug og dets konsekvenser.

Ved forløbets afslutning fortalte den unge mand de
professionelle, at han stadig mente, at han ikke var
blevet dummere af at ryge hash, men at han
omvendt heller ikke var blevet klogere.

Projekt Return, 23

Hvad indeholder Projekt Return?

1
2
3

For at kunne deltage i Projekt Return skal deltageren henvende sig til en af de to
gruppeledere, som afgør, om projektet egner sig til den unge.
I projektet er den unge anonym. Er deltageren under 18 år, skal forældrene give skriftligt
samtykke. (Deltageren er dog altid anonym i rusmiddel-rådgivningen uanset alder).

Den unge skal i skoletiden deltage i et gruppeforløb på i alt 8 gange af 2-3 timers
varighed sammen med andre unge fra samme skole.

4

Sideløbende vil den unge blive tilbudt individuelle samtaler med den ene af de to
gruppeledere, såfremt deltageren oplever et behov for at vende tanker og eventuelle
problemstillinger på tomandshånd. Samtalerne kan også inddrage fx forældre, kæreste
eller venner, som kan støtte den unge i at gøre noget ved sit forbrug af hash eller
stoffer.

5

Der vil blive fulgt op på gruppen 3 måneder efter den er afsluttet. Der vil desuden
være løbende evaluering fra Socialstyrelsen, som de unge siger ja til at medvirke
anonymt i.
Projekt Return, 24

Mobile misbrugsbehandlingstilbud
Vesthimmerlands kommune har desuden et ambulant mobilt tilbud – kaldet
Stofungekontakten - hvor arbejdet fra visitation til behandling bliver lavet i den unges
miljø.
• Tilbuddet er henvendt til unge under 18 år + særlig udsatte unge i alderen 18-25 år
med komplekse sociale problemstillinger.
• Der er fokus på, at det er den ene og samme person, der laver udredning og
eventuel efterfølgende behandling eller opfølgning på ekstern behandling.
• Overordnet arbejder metoden kognitivt, ressourcefokuseret og
adfærdsterapeutisk. Dette kombineres med systemisk og familieorienteret
behandling.
• I metoden bruges meget energi på færdighedstræning, samt træning i at håndtere
højrisiko-situationer i miljøet.

Projekt Return, 25

Implementering: Fokuspunkter
Projekt Return:
• Der skal jævnligt holdes oplæg for de unge uden lærerdeltagelse. Ofte henvender de
unge sig selv herefter.
• Der skal jævnligt holdes læreroplæg for at klæde lærerne på til at spotte misbrug hos
eleverne.
• Det er vigtigt, at der er en klar rusmiddelpolitik på skolen.
Strofungekontakten:
• Man skal være særlig opmærksom på grænsen mellem det at være
kontaktperson/støtteperson og behandler.
• Der kan være udfordringer i forhold til journalisering, som stiller større krav til IT udstyr.
• Man skal være opmærksom på, at metoden er meget personbåren.

Projekt Return, 26

Hvad koster forløbene?

Projekt Return koster 500.000 kr. årligt på tre skoler.
Stofungekontakten koster 6.000 kr. pr. måned pr.
indskreven person.

Projekt Return, 27

Dialogspørgsmål om Projekt Return
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant).

•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af Projekt
Return i gang hos os?

•

Er Projekt Return en metode, der kan hjælpe os
med at løse vores udfordringer med udsatte
unge?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte
Projekt Return, eller hvad mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?

Projekt Return, 28

Øvelse - hvis vi vil gå videre med Projekt Return
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være,
hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx
andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.
2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke
initiativer, der skal iværksættes, og hvem der
gør hvad.

Projekt Return, 29

Motiverende Interviews
(MI)

Hvad er MI?
Den motiverende samtale er en
personcentreret rådgivningsstil
rettet mod det almindelige
problem med ambivalens over for
forandring.

MI retter sin opmærksomhed på sproget i
forandring og er designet til at styrke den
enkeltes motivation for samt bevægelse i
retning af et bestemt mål ved at frembringe
og udforske personens egne grunde til
forandring i en atmosfære af accept og
medfølelse.

I et enkelt sprog er MI en
samarbejdsbaseret og målrettet
samtalestil, som er rettet mod at
styrke en persons egen
motivation og selvvalgte
forpligtelse til forandring.

Motivational Interviewing (MI)
er en faglig, klinisk metode til at
uddrage en persons egen
motivation til at foretage
adfærdsændringer med henblik
på at passe på sit helbred eller
opnå bedre helbred.

MI, 31

Menneskesynet
Målet med MI er at hjælpe mennesker med at bevæge sig gennem ambivalens og hen
imod en forandring.

•

Mennesker, som ikke forandrer sig,
mangler ikke motivation. De er
motiverede – men i flere retninger på
samme tid.

•

MI har særlig opmærksomhed på at
fremme borgerens forandringsudsagn
(borgerens egne ønsker, evner, grunde og
nødvendighed for forandring).

•

MI lægger vægt på menneskets
selvbestemmelse (autonomi).

MI, 32

Målgruppe
•

Motiverende Interviews er et
tilbud for alle, som har lyst til
forandring.

•

Mange unge, der søger hjælp, er
ofte ambivalente, og selvom de
selv har henvendt sig, er de ikke
altid klar til forandring her og nu.

•

Den unge er måske motiveret,
men i flere retninger på samme
tid.

MI, 33

Effekter med MI

Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT har skrevet en artikel om Den
Motiverende Samtale og dens målbare/evidensbaserede effekt:
http://www.denmotiverendesamtale.dk/Effekten_og_Evidensen_af_Den_Motiverende
_Samtale.pdf
MI, 34

Case: Familiefar på amfetamin
En kvinde ringer til Behandlingscenter Odense, da hun har fundet amfetamin i sin mands
jakkelomme. Manden har tidligere været afhængig, og hun truer med at gå fra ham, hvis han ikke
går i behandling.
Manden møder derfor op til behandling, selvom han ikke selv mener, at han har et misbrug. Han er
træt af, at konen har fundet stoffet i jakken, da han forklarer, at han kun bruger stoffet til at slappe
af og leve op til de forventninger, der møder ham på arbejdet og i hjemmet.
Behandleren taler med manden om, hvilke ulemper, der er ved status quo, og hvilke fordele, der er
ved forandring, og via reflekterende lytten finder de frem til, at manden ikke er bekymret for at
miste sin kone, men sine 3 børn. Han tager amfetamin for at være en god far, men han ved også
godt, at der er risiko for at miste børnene,
når han tager det.

MI, 35

•

Lederen skal have fokus på at involvere medarbejdere og skabe forståelse og ensartethed.
Derudover er det vigtigt at bakke personalet op og skabe rammer for træning og
feedback.

•

Medarbejderen, der skal arbejde med MI, skal være åben for at lære nyt og skal kunne
forstå vigtighed og mål med indsatsen. Desuden skal medarbejderen have tilstrækkelig
tid, tilstrækkelig træning, uddannelse og supervision for at kunne lykkes med MI.

•

Undersøgelser viser, at de grupper, der alene modtager et to-dages kursus i MI – uden
opfølgning, ligger på stort set samme faglige niveau efter 4 måneder, som dagen før
kurset.

•

Træning i MI hjælper ofte til at udvikle kompetencer, men disse forsvinder hurtigt igen,
med mindre der iværksættes systematisk opfølgning, støtte, supervision eller træning.

Implementering: Fokuspunkter

MI, 36

Uddannelse og kompetence

1

MI har igennem flere år været en fast integreret metode i Behandlingscenter
Odense. Behandlingscentrets kursusafdeling består af meget erfarne undervisere, som alle
har flere års praksiserfaring med anvendelsen af metoden.

2
3
4

Underviserne har gennemført et internationalt trænerkursus i MI og er medlemmer af det
internationale netværk af MI trænere, Motivational Interviewing Network of
Trainers (MINT).
Kursusafdelingen tilbyder skræddersyede kurser målrettet det ønskede arbejdsområde.
Derudover udbydes der to gange årligt en grunduddannelse i MI, bestående af 2 moduler
samt en én-dags MI advanced workshop.
Kursusafdelingen tilbyder derudover supervision samt kodning og feedback på båndede
samtaler ud fra det internationalt anerkendte MITI kodningssystem.
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Hvad koster uddannelsen?
Behandlingscenter Odense tilbyder en
grunduddannelse i MI, samt en opfølgende
workshop til professionelle, som bruger MI i
praksis:
Den motiverende samtale - modul 1 & 2
Grunduddannelse 2015
Pris: 4.000 kr.

Den motiverende samtale modul 3 - Advanced
Pris: 998 kr.
Læs mere på: www.behandlingscenterodense.dk
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Dialogspørgsmål om MI
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant).

•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af MI i
gang hos os?

•

Er MI en tilgang, der kan hjælpe os med at
løse vores udfordringer med unges misbrug?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at
iværksætte MI i vores praksis, eller hvad
mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?
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Øvelse - hvis vi vil gå videre med MI
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være,
hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx
andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.
2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke
initiativer, der skal iværksættes, og hvem der
gør hvad.
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Yderligere info
U18-Modellen
• http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MSB/SOC/Organisation/FBU/Ungekontakten/U18Modellen.pdf
Oplægsholdernes powerpoint• http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/unge-og-rusmidler
slides er sendt ud pr. e-mail
Projekt Return
• http://behandlerhusetvest.vesthimmerland.dk/unge/projekt-return/
• http://behandlerhusetvest.vesthimmerland.dk/media/3800691/STOF22-60-62.pdf
Motiverende interview (MI)
• www.behandlingscenterodense.dk
• http://www.stofbladet.dk/6storage/586/51/stof2._50-52_.pdf
• http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/indsatser/mi-motiverendeinterview
• http://www.denmotiverendesamtale.dk/Effekten_og_Evidensen_af_Den_Motiverende_Samtale.pdf
Unges forbrug af hash
• Statens Institut for Folkesundhed (2015): Skolebørnsundersøgelsen 2014, Syddansk Universitet (s. 67)
• Ottosen, Mai Heide et al. (2014): Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014, SFI (s. 136-137)
• Center for Rusmiddelforskning (2015): UngMap. En metode til identificering af særlige belastninger,
ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige. Resultater fra den nationale
stikprøveundersøgelse 2014, Aarhus Universitet (s. 14-16)
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