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Rusmiddelpolitik
Formål
Der er mange forskellige typer af misbrug, som kommunen skal tackle. Der skal være tilbud til personer,
der er dybt alkoholiserede eller har et heroinmisbrug, og tilbud til unge, der drikker voldsomt og tager
feststoffer i weekenden. Hertil kommer voksne, der passer deres arbejde, men som f.eks. har et
storforbrug af alkohol. De menneskelige omkostninger er ikke kun relateret til den enkelte person, der
har et problematisk forbrug af stoffer og alkohol, men også til dennes familie.

Rebild Kommune arbejder samlet med rusmidler som ét overordnet indsatsområde. Dette gør vi for at
kunne samle størst mulig viden og kompetence indenfor nogle områder, hvor konsekvenser og
problemstillinger er nært beslægtede.

For Rebild Kommune er opsporing og tidlig indsats; sammenhæng i indsatsen og tværfaglighed tre helt
centrale begreber i indsatsen, uanset om der ses på forebyggelse, behandling eller omsorg og
skadesreduktion.

Politikken er begrænset til at dække problematikker omkring alkohol og illegale stoffer. Den er ikke
udformet med henblik på personer, som har pådraget sig afhængighed af lægemidler, som er ordineret af
den praktiserende læge. Dette er begrundet i, at dette henlægges til sundhedsvæsnet, (pt. læge,
hospital), jf. sektoransvarsprincippet.

Politikken er en overordnet politik gældende for alle ansatte i Rebild Kommune

Lovgrundlag
Misbrugsindsatsen er styret af Lov om Social Service § 101 og Sundhedsloven §§ 141 og 142. Af disse
lovgivninger fremgår blandt andet, at Byrådet tilbyder vederlagsfri behandling til stof- og
alkoholafhængige, samt at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har
henvendt sig med ønske om at komme i behandling.

Definition
Brug af rusmidler kan placeres på en skala der går fra et sporadisk/eksperimenterende brug over det
almindelige, socialt accepterede brug til rusmidler og videre til afhængighed.
To praktiske definitioner:
Et problematisk forbrug af rusmidler defineres her som et forbrug, der giver den unge eller voksne
problemer eller skader dennes udvikling socialt, fysisk og/eller psykisk.
Eksperimenterende brug af rusmidler: Unge eksperimenterer med mangt og meget, der er spændende og
nyt, udfordrende og farligt, forbudt og grænseoverskridende – det er en del af processen på vej til at
blive voksen.
Rebild Kommune lægger sig op af følgende definition:
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•

Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid

•

Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt kan knyttes til gentagne mønstre af social uacceptabel
adfærd/skader på andre (afstedkommer sociale problemer)

Værdigrundlag
Rebild Kommunes værdigrundlag danner udgangspunkt for samarbejdet mellem forvaltning, borgere og
pårørende. Det betyder, at de fem værdier: Ansvarlighed, ordentlighed, tillid, åbenhed og anerkendelse
udgør grundlaget for arbejdet for borgere med misbrug.
Rebild Kommune tager udgangspunkt i:
•

Det enkelte menneske har ansvar for eget liv, egen forandring og fremskridt i det omgang de kan.

•

Ordentlighed – Det enkelte menneske er et socialt individ og har krav på at være en del af et socialt
fællesskab.

•

Tillid til at det enkelte menneske handler optimalt ud fra de kompetencer, det måtte have.

•

Forhindre udvikling af misbrug gennem åbenhed, oplysning, forebyggelse, rammesætning og tidlig
indsats

•

Det enkelte menneske er unikt og har krav på at blive mødt med anerkendelse.

Målgrupper
Rusmiddelpolitikkens primære målgruppe er borgere, der har et problematisk fysisk eller psykisk
afhængighedsforhold af alkohol eller andre rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader for
vedkommende selv, nærtstående eller samfundet.
•

Borgere hvis tilværelse er truet/ramt af stofmisbrug

•

Borgere hvis tilværelse er truet/ramt af alkoholmisbrug

•

Borgere med dobbeltdiagnoser

•

Pårørende til borgere med et problematisk forbrug af alkohol og stoffer.

Mål
•

Den enkelte person sikres en behandling, der virker.

•

De pårørende til en person inddrages i behandlingen, hvis borgeren ønsker det.

•

Der arbejdes ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang.

•

Den enkelte person med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol oplever et sammenhængende
og fleksibelt forløb, som omfatter udredning og opfølgning.

Revision
Rusmiddelpolitikken gælder for perioden 2013 – 2017. Politikken revideres i sin helhed hvert fjerde år i
forbindelse med sammensætning af et nyt byråd. Politikken revideres endvidere i tilfælde af, at der bliver
vedtaget lovændringer, der har betydning for målsætningerne og indholdet i politikken.
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