
U18 modellen i Brydehuset

Beskrivelse af indhold samt kategorisering af brug af rusmidler



Indhold og tidslinje

U 18 modellen

Information og rådgivning Visitation/udredning Behandling

1 til 2 samtaler 1 til 3 samtaler 6 til 12 mdr.

Samtalernes indhold:

 Baggrund for henvendelsen

 Den unges forbrug af rusmidler

 Den unges evt. bagvedliggende problemer

 Den unges ressourcer

Der orienteres om:
 Behandlingsgaranti

 Behandlingens, varighed, indhold og mål

 At udredning og behandling fordrer både 

den unge og forældrenes samtykke.

Vurdering af:

1. Fysiske skadevirkninger

2. Psykiske skadevirkninger

3. Sociale skadevirkninger

Indhold:
 Grundkontrakt
 Brugsmønstre
 Netværk
 Skolegang/uddannelse
 Psykisk status
 Motivation
 Vedligeholdende faktorer
 Familien
 Ressourcer
 Ungmap

Indhold:

 Koordinationsmøde
 Hjemmebesøg
 Behandlingsplanlægning
 Forældrekursus/samtaler
 Motivation for forandring
 Psykoedukation
 Netværksanalyse
 Ændring af misbrug
 Rusmiddeledukation
 Opfølgningsmøde
 Sundhedsedukation
 Livshistorie
 Social færdighedstræning
 Evt. gruppeforløb
 Udskrivningsmøde
 Ungecafe
 Evt. videre psykologisk udredning
 Evt. viderepsykiatrisk udredning
 Evt. videre lægelig udredning
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Kategorisering af misbrug

U 18 modellen

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Risikobrug Misbrug Misbrug med afhængighed

 Udelukkende weekendbrug af hash og 
alkohol

 Andre stoffer på eksperimentelt basis – kun 
prøvet få gange

Vær opmærksom på:
 Alder
 Binge-drinking
 Sundhedsstyrelsen anbefalinger 14/21
 Risikofaktor (psykisk sårbarhed, kriminalitet, 

misbrugende netværk, droppet ud af 
skole/uddannelse, manglende beskæftigelse 
ingen fritidsinteresser. m.m.

 Beskyttende faktorer (støttende familie, ikke 
misbrugende netværk, fastholdelse af 
skole/uddannelse og eller beskæftigelse, 
fritidsinteresser , m.m.

Brug af rusmidler har tydelige:
 Fysiske skadevirkninger
 Sociale skadevirkninger
 Psykiske skadevirkninger

Alle tre områder behøver ikke være tilstede på 
en gang. Et af områderne, f.eks fysisk 
skadevirkninger kan være tilstrækkeligt for, at 
der er tale om et misbrug.

Brug af rusmidler har tydeligt
 Fysiske skadevirkninger
 Sociale skadevirkninger
 Psykiske skadevirkninger
 Brug af rusmidler har et tydeligt mønster

Alle tre områder behøver ikke være tilstede på 
en gang. Et af områderne, f.eks fysisk 
skadevirkninger kan være tilstrækkeligt for, at 
der er tale om et misbrug.
 Opfylder kriterierne for afhængighed (ICD 

10)

Indsats Indsats Indsats

 Rådgivning
 Udredning
 Evt. behandling

 Udredning
 Ambulantbehandling

 Ambulantbehandling
 Døgnbehandling
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