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MØDEDELTAGERE

Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

Til stede:
Hans Skou, Dorthe Borgkvist, Steen Bording Andersen, 
Lise Høyer, Finn Breinholt, Helle Maindal, Jakob Rathlev, 
Jes Søgaard, Hosea Dutschke, Otto Ohrt og Eva Dalum 
Olsen (sekr.)

Gæster: 
Torben Vangsted (Rusmiddelkonsulent, Odense 
Kommune) Laura Cecilie Nielsen (Børne- og unge 
byrådet), Thomas Stubbe Teglbjærg (Aarhus 
Forældreorganisation), Frederik Bruun (Ung-til-yngre 
underviser), Mikkel Maagaard Olesen (restauratør, 
Rekom), Julie Wendt (elevcoach, Jordbrugets 
Uddannelsescenter Aarhus), Emil (19årig HHX elev), 
Kristian Harlev Sørensen (politikommissær, Østjyllands 
Politi), Mads Krigslund (talsmand for 
restauratørnetværket), Thomas Friis Søgaard (Center for 
Rusmiddelforskning, AU) og Jacob (19årig HTXelev)

Afbud:
Peder Udengaard og Eva Borchorst Meinertz

Mødet blev af holdt via Microsoft Teams.



             

ULIGHED OG

0-100 ÅRS PERSPEKTIVET

Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

Udvalget havde peget på 3 temaer:

Forebyggelse i grundskolen
Vi ved, at det er vigtigt med en tidlig, forebyggende indsats, da vanerne grundlægges i 

ungdomsårene, at unge søger grænser og at risikoadfærd kan føre til et stofmisbrug.

Ungdomsuddannelserne
Vi ved, at det netop er i denne aldersgruppe, at langt de fleste unge prøver stoffer for 
første gang og kan udvikle et forbrug heraf. 

Nattelivet
Vi ved at restauratørerne hver aften kæmper med stoffer og ofte føler at den indsats der 
sker på selve natten, kun er toppen af isbjerget ift. at få gjort noget ved problemet for 
alvor.



             

Løsningsforslag
Sundhedsfremmeudvalgets temadrøftelse angående rusmidler den 26.11.2020

1: Forebyggelse i grundskolen:
• Anbefalinger til et nyt børnesyn ift. hvad børn og unge tænker om brug af stoffer

o MSO leverer til MBU ift. deres nye strategi for mental sundhed
• Styrket oplysning og dialog via forældresamarbejde, undervisningsmaterialer og ung-til-yngre 

undervisning, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere i skole/klub
o MBU belyser

2: Forebyggelse på ungdomsuddannelserne
• Kompetenceudvikling af medarbejdere, forældreoplæg, fælles rusmiddelpolitik og netværksgruppe

o Samarbejde mellem MSB, MBU, MSO, BA og Østjyllands Politi
• Undersøge behovet for et skadesreducerende og forebyggende tilbud til unge, der ikke kan identificere 

sig med et decideret behandlingstilbud
o MSB belyser

3: Forebyggelse i nattelivet:
• Styrket intern organisering ift. samarbejdet med byens natteliv. 

o MSO, MSB, MBU og BA udarbejder et oplæg til hvordan samarbejdet kan optimeres
▪ Mulighed for deltagelse af sundhedsfagligheder i Restauratørnetværket
▪ Undersøge mulighederne for politiets rolle ift. brobygning
▪ Undersøge mulighederne for skadesreducerende tiltag i nattelivet
▪ Mulighed undersøgelse af ”normalitet# ift. hvor meget/hvor ofte unge tager stoffer, da 

officielle undersøgelser og konkrete erfaringer fra nattelivet ikke stemmer overens.

• Oplæg til videre politisk diskussion af bl.a. skelnen mellem hårde stoffer og hash samt internationale 
erfaringer, straf og skadesreducerende tiltag.
o MSO belyser i samarbejde med MSB, MBU og BA



             

OPFØLGNING

Udvalgssekretariatet samler op og inddrager de 

forvaltningsområder indsatserne omhandler, for 

at belyse implementeringsmuligheder og 

økonomi. Se forrige slide.

Er der anbefalinger, som kan implementeres nu 

og her, vil disse integreres i nuværende 

processer.

Øvrige anbefalinger vil blive gennemarbejdet og 

indgå i det endelige katalog med konkrete 

anbefalinger, som udvalget drøfter på deres 

afsluttende møde den 17.juni, inden 

fremsendelse til byrådet.

Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv


