
Input fra forslagskassen til dialogmødet ’Sammen om mindre misbrug i Fredericia’ 

 

 
Input 

 

 
Indhold 

1 At man samarbejder. Forskellige instanser. Læge, kommune, behandling. 

2 Opkvalificering af alle personale på alle folkeskoler/ungdomsuddannelser i Fredericia kommune. 
Åben rådgivning/lukke rådgivning på et anonymt sted. Forældre skal ´undervises´ i at spotte de 
unges misbrugs vaner. Forældre skal følge med i de unges liv/økonomi/venskaber. Vær obs. På at 
de unges misbrug kan starte på efterskolerne, hvor der er meget fritid. 

3 Flere penge til misbrugscentret. Stoppe mentorordningen, og at det skal være frivillige, der bliver 
mentorer. Skille behandlingen af alkoholmisbrugere og narkomisbrugere (to forskellige misbrug). 

4 At man som forældre bliver hørt, når man kommer og beder om hjælp, og ikke får af vide, at det 
må i selv betale, da du er forælder. 

5 Partnerskab med uddannelsesinstitutionerne. 
Misbrugsbehandlingen skal foregå ude på institutionerne. 
De unge vil gerne normaliseres, ikke sygeliggøres, ved at være i behandling i systemet. Passe en 
uddannelse og ikke gå til og fra, men i stedet modtaget behandling på uddannelsesstedet. 
På samme måde som jobcentret, ungeafdelingen er blevet integreret på 
uddannelsesinstitutionerne. 

6 At øge budgettet til U-turn, så målgruppen bliver op til 30 og ikke kun under 18 år. 
Uddannelsesinstitutionerne har brug for samarbejde eller partnerskab, både i forhold til 
forebyggelse og konkrete og konkrete samtaler, som skal foregå på uddannelsesinstitutionerne 

7 Værested for unge i misbrug, hvor de møder personale som har tid til hygge, omsorg og evt. hjælp 
(motivation for behandling). 

8 Man mangler et sted som forældre, når ens unge børn er på det forkerte spor, at der bliver taget 
af forældre samtidigt med den unge, da man står og mangler hjælp, selvom de er blevet myndige 
over 18 år, og man har kæmpet med sit barn. 
At kommunen har nogen man kan henvende sig til efter kl. 16 

9 Bedre mulighed for bo-enheder til ældre alkoholskadede borgere, samt misbrugere. 
Der er pt. Alt for lidt plads på diverse plejecentre (små enheder som Hybyhus). 
Der er alt for mange, der mangler mulig plads på en sådan enhed, for at få hjælp og støtte til en 
bedre hverdag. 

10 Det er vigtigt, at forældre bliver sat ind i de forskellige stoffer (og advarer mod morfin og 
fentanyl). Det er for let, at sige til dine børn, at de ikke må tage stoffer. 
Stofferne er overalt, og er en helt almindelig ting i dag, mange helt unge tager stoffer i stedet for 
øl og spiritus.  
Det er billigt og hurtigt at få fat i. 

11 At de unge bliver hørt og taget alvorligt, da de ikke altid har nogle voksne, der er der for dem. 
Dem gælde både i skole og hjem, da den unge ikke altid kan bruge familien ift. Misbrug, da der 
kan være misbrug i familien. 

12 Det skal være muligt at få hjælp døgnet rundt- Ikke lukket efter kl. 16. 
Det er kun misbruget der skal behandles, det er også det psykiske, der skal tages hånd om, uanset 
alder. 
Økonomien for misbrugerne skal der også hjælp til. 

13 Stop tilflytningen til Fredericia af misbrugere. 



14 Jeg vil gerne have, at der en rød tråd imellem det hele, da min søn var i behandling gjorde de ikke 
noget ved det psykiske. Da han kom hjem, ventede han på, at skulle bo i huset i 3 måneder, men 
der skete ikke noget. I dag er min søn død, han døde i 2017. 
Vi fik ingen økonomisk hjælp dengang.  Jeg blev ikke hørt, stod alene med det. Det var hårdt. 
Jeg håber at dem der står i det i dag, får hjælp og ikke står alene. 

15 Øget indsats og fokus overfor børn og unge med misbrugende forældre, for at mindske risiko for 
social arv og øge barnets chancer i livet. 

16 Vi skal have erhvervslivet med. 
Indslusning på arbejdspladsen med henblik på at introducere misbrugere til ´sunde´ fællesskaber, 
og mulige rollemodeller. 

17 Forslag: nogle misbrugere er ikke klar til, at komme ud af misbruget. Nogle har opgivet. 
Nogle falder igennem igen flere gange inden de kommer ud, eller finder motivationen. 
Kommunen og vi som borgere bør se på, hvodan vi kan gøre livet mere tåleligt. Hvordan kan vi 
forbinde følgesygdomme eller mistet adgang til arbejde/uddannelse. 
Behandling af det hele individ.  
Sårbehandling. 
Fixerum-mindre dødelighed. 
Holde dialogen åben mod misbrugere. 

18 Det værste ved at gå i behandling i misbrugscentret, er at så står man side om side med de 
hardcore. Bedre løsninger er altid et behandlingshjem, hvor man er væk fra miljøet, og hjælpen er 
tilstede 24/7.  
Stop pushere foran misbrugscentret. 

19 Brug vores faciliteter til at være fysisk aktive efter uddannelse. 

20 1.Inddrage personer der selv er blevet stoffrie/alkohol, da der ikke er nogen der kan hjælpe 
misbrugeren/og andre, hvis de ikke ved noget om at være misbruger. 
2.Tage hånd om misbrugernes eventuelle diagnoser, derved er den person, som er stofmisbruger 
nok ikke syg. 
Intet stof-> ingen andre diagnoser. 

21 Jeg synes at vi skal have ungdomshuset i spil igen, som det var i starten af 00´erne. 
Det var en god base til børn og unge teenagere. 
Der er plads til kreative udfoldelser, samt et sted hvor positive faglærte kan være der til at være 
præventiv, samt møde dem positivt. 

22 Sammen flytte psykiatri og misbrugende i Sundhedshuset, for at undgå marginalisering og 
forbedre behandling. 
Koordinerende indsats. 

23 Akutpladser til døgn, når den unge er motiveret 

24 Rød tråd 
At hjælper er der, når personen kommer hjem fra behandling, både et bo-tibud og økonomisk, da 
det er dér, de kommer i klemme og ikke kan klare sig, uden nogle stærke forældre. 

25 Narkomanerne kommer udefra, når der er narko i byen! Hvorfor er der narko i byen- og hvor er 
den henne? 
Det er i nødt til, at finde ud af! 
Hvorfor starter det i idrætsforeningen? trænere som giver ´medicin´- spørg de tænkelige 
foreninger. 

26 I er nødt til, at målrette initiativer af lignende arrangementer, direkte til læger og andre som er 
involveret. Der var ikke én eneste af dem fremmødt. 

27 At man samarbejder i de forskellige instanser, læge, kommune og behandling. 

28 Støtte til at komme i rette behandling/modtage rette behandling- hele mennesket 



Accept af at misbrugere kan have svært ved, at møde op til behandling i kommunale, også ift. 
lokalpsykiatri. 
Tålmodighed og ikke bare afslutte i forløb.  
Åbne op for mulighed til psykiatrisk behandling, trods misbrug. Flere muligheder for at 
misbrugsbehandling kan foregå samtidig med psykiatrisk behandling. 
Accept af fravalg af operation, af frygt for tilbagefald. 

29 Når de kommer tilbage efter 3 måneder skal de ikke i bo-enheden, da der kommer mange lige 
nedenunder i stofbehandlingen med misbrug, så de fristes alt for hurtigt. 
Der skal stå nogle til at tage imod når de kommer hjem, og denne skal være mentor.  
Find et andet sted til dem der er clean. 

30 Misbrug; giv heroinbehandlingen til de mest belastede morfin/heroin misbrugere.  
Flytte misbrugsbehandlingen ned i Sundhedshuset, hvor der er bedre mulighed for behandling.   
Bedre muligheder for at borgere med et alkoholmisbrug kan komme på behandlingsophold (dyrt 
for kommunen men absolut nødvendigt) 
Flere koordinerede indsatsplaner. 
Fokus på Suboxone frem for metadon behandling. 
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