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1 Resume 
Unge mellem 15 og 25 år der modtager stofmisbrugsbehandling har ofte en svag tilknyt-
ning til nogle af de samfundsinstitutioner, der øger sandsynligheden for et succesfuldt liv. 
Forskning i rusmiddelbehandling peger på, at manglende forbindelser til arbejdsmarke-
det eller uddannelsesinstitutioner udgør væsentlige barrierer i forhold til ophør eller re-
duktion af unges forbrug af stoffer og øger risikoen for tilbagefald til stofbrug. Samtidig er 
risikoen for at forblive marginaliseret sammenhængende med, at de ofte har flere samti-
dige problemer, fx rusmiddelbrug og manglende eller ustabil tilknytning til arbejds- eller 
uddannelsesområdet. Unges risiko for marginalisering forbliver stor, hvis en borger tilby-
des sociale eller beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige indsatser uden sammen-
hæng mellem disse indsatser. Pilotprojektet JobRus skriver sig ind som et udviklings- og 
afprøvningsprojekt, der imødegår denne store udfordring.  

Metodecentret ønsker i samarbejde med Randers Kommune og Center for Rusmiddel-
forskning, Aarhus Universitet, at udvikle og kortlægge, hvorvidt en mere sammenhæn-
gende indsats mellem rusmiddelbehandling og UUR/jobcentret kan skabe bedre resulta-
ter for borgeren samt i rusmiddelbehandling og i jobcenter/UUR regi. Med afsæt i det lit-
teraturen peger på virker bedst i socialt arbejde med målgruppen, er arbejdshypotesen, 
at en helhedsorienteret indsats vil forbedre udsatte unges mulighed for stofophør/stofre-
duktion og øge deres mulighed for at få tilknytning til eller blive mere parate til uddan-
nelse og/eller arbejdsmarkedet. Det der går på tværs i litteraturens anbefalinger af det 
virksomme er, at indsatserne skal være individuelt tilpassede og være sammenhæn-
gende på tværs af offentlige afdelinger. Med dette afsæt har JobRus til formål at øge de 
langsigtede muligheder for inklusion i og bidrag til samfundet blandt unge med misbrug. 

Pilotprojektets overordnede mål er at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel, som arbej-
der med individuelt tilpassede mål på tværs af rusmiddelcentret, jobcentret og UUR i 
Randers Kommune. Den model skal udvikles i samarbejde med fagprofessionelle medar-
bejdere og ledere, Center for Rusmiddelforskning og Metodecentret, hvorfor et mål er at 
justere og tilpasse modellen løbende i udviklingsfasen. 

Inspireret af den professionelle dokumentations- og reflektionsmodel indeholdt i behand-
lingsmodellen MOVE, skal samarbejdsplatformen JobRus indeholde en beskrivelse af ker-
neelementer og dataværktøjer, der skaber et feed-back loop, der dels giver fagprofessio-
nelle indsigt i om det, de gør, virker efter hensigten for borgeren, dels skaber forudsæt-
ninger for at tilpasse indsatsen løbende. Endelig skal JobRus også bidrage med valide 
data om progression/stilstand for på borgerniveau. Dermed sigter pilotprojektet både 
mod at skabe forudsætninger for bedre professionelle interventioner og samarbejdsfor-
mer igennem tværprofessionelt arbejde, og mod at skabe bedre resultater i samspil med 
borgeres ønsker, ressourcer og barrierer.  

Pilotprojektet strækker sig mellem ultimo 2019 og primo 2021. Der søges samlet om 
499.000 DKK til udvikling, tilpasning og analyse af foreløbige resultater af samarbejdsmo-
dellen JobRus.  Hvis pilotprojektet får positive resultater vil Metodecentret i samarbejde 
med Center for Rusmiddelforskning og interesserede kommuner søge fondsmidler til at 
afprøve modellen i 2021-2024, hvor der samtidig laves et effektstudie. Potentialet i den 
tværfaglige samarbejdsmodel JobRus er meget stort i forhold til at skabe sammenhæn-
gende indsatser mellem rusmiddel-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatser i mange 
kommuner.  
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2 Baggrund 
Hvis der er ét tema, der går igen i disse år, er det helhedsorientering fra hjælpesystemets 
side og en oplevelse af sammenhæng for de borgere, der kommer i hjælpesystemerne. 
Det er et tema, der har været anslået i længere tid, bl.a. i Lov om Social Service. Den idé 
der præsenteres herunder er dels et resultat af at arbejde med det sociale område gen-
nem en årrække, dels af at når rusmiddelbehandlingen med unge har gjort markante 
fremskridt, kan vi så ikke tillade os at være mere ambitiøse i forhold til sammenhæng for 
de borgere og sigte efter, at de inkluderes i og støttes så de også får mulighed for at bi-
drage mere til samfundet. I en just udgivet rapport fra VIVE, der ser på, hvordan vi forbed-
rer mulighederne for socialt udsatte i Danmark, hedder det: 

"Vejene ind i fællesskabet er mangfoldige. Hvis vi overhovedet skal gøre 
os forhåbninger om at få flere med, så kræver det, at vi i højere grad 
indretter tilbud, så de tager højde for den enkeltes udfordringer og res-
sourcer og samtidig går på tværs af sociale, sundhedsmæssige og be-
skæftigelsesrettede tilbud."1  

Citatet indskriver sig i evalueringer og rapporter,2 der alle peger på, at hvis vi ikke formår 
at skabe mere sammenhængende indsatser, er der for mange der falder igennem sikker-
hedsnettet på trods af et overordnet godt hjælpesystem. At falde igennem nettet i hjæl-
pesystemet er der særlig stor risiko for, hvis man både har et stofmisbrugsproblem og har 
manglende tilknytning til eller problemer med fastholdelse i uddannelses- eller arbejds-
markedet. Selvsamme rapporter peger også på, at den risiko forbliver stor, hvis en borger 
tilbydes sociale eller beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige indsatser uden sammen-
hæng mellem disse indsatser. Pilotprojektet JobRus skriver sig ind som et udviklings- og 
afprøvningsprojekt, der imødegår denne store udfordring.  

Hvor man med behandlingsmetoden MOVE på stofmisbrugsområdet har udviklet en mo-
del,3 der sikrer høj effekt, peger forskning og evaluering på beskæftigelsesområdet på at 
én afgrænset metode ikke kan isoleres som markant bedre end andre. Dog peges der i 
samme litteratur samstemmende på, at dét at arbejde med individuelt tilpassede og rea-
listiske mål i beskæftigelses- og uddannelsesindsatser, er det mest virksomme i det ar-
bejde.  At udvikle og beskrive en samarbejdsmodel, der fokuserer på disse kerneelemen-
ter, mellem jobcenter, UUR og Rusmiddelcentret er en hjørnesten i dette pilotprojekt.   

Metodecentret ønsker i samarbejde med Randers Kommune og Center for Rusmiddel-
forskning, Aarhus Universitet, at udvikle og kortlægge, hvorvidt en mere sammenhæn-
gende indsats mellem rusmiddelbehandling og UUR/jobcentret kan skabe bedre resulta-
ter for borgeren. Med afsæt i det litteraturen peger på virker bedst i socialt arbejde med 
målgruppen, er arbejdshypotesen, at en helhedsorienteret indsats vil forbedre udsatte 
unges mulighed for stofophør/stofreduktion og øge deres mulighed for at få tilknytning 

 
1 Citat fra Benjaminsen & Høyer Born (2019). Bag om fællesskabsmålingen. Fortællinger om social eksklusion og 
ønsker til social deltagelse. Side 3.  
2 Se Jacobsen et al. 2018: Barrierer og indsatser for borgere på kanten. Et litteratur- og interviewstudie. Rapport. 
VIVE, se også: Larsen et al. 2018: På vej med nye beskæftigelsesindsatser overfor udsatte borgere II. De næste 
resultater fra LISES-projektet. Aalborg Universitet; Benjaminsen et. al (2019): Bag om fællesskabsmålingen. En 
kvalitativ undersøgelse af social eksklusion og social deltagelse; AU og Væksthusets Forskningscenter (2017): BIP 
indikatorer og Jobsandsynlighed, hovedpointer, februar, side 20-21; AU og Væksthusets Forskningscenter 
(2018): Aktiv Beskæftigelsesindsats og progression, Juni, se bl.a. side 24;    
3 Se effektforskningen af nyt behandlingskoncept til unge rusmiddelbrugere: Pedersen et al. 2017 Behandling af 
unge der misbruger stoffer – en undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt. Rapport, Center for Rusmiddel-
forskning, Aarhus Universitet. 
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til eller blive mere parate til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet. I den forstand vil det 
øge deres langsigtede muligheder for inklusion i og bidrag til samfundet.  

3 MOVE – Det faglige udgangspunkt 
At kommunale interventioner opleves som helhedsorienteret og sammenhængende in-
debærer, at udsatte unge ikke begynder forfra, når de går fra rusmiddelbehandling til job-
centret/UUR eller vice versa, men at de møder udvalgte fagprofessionelle på tværs af tid 
og rum, og at de fagprofessionelle arbejder med fælles mål, som er skabt i fællesskab 
med borgeren.4 

Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet har i perioden 2014 – 
2018 afprøvet MOVE, som er en behandlingsmetode til unge med et behandlingskræ-
vende rusmiddelbrug. Randers Kommune har bidraget til og været en del af denne af-
prøvning og har efterfølgende forankret metoden i daglig drift. Resultaterne af MOVE er 
bemærkelsesværdige både nationalt og internationalt, idet 51 % er stoffri 9 måneder efter 
indsatsen igangsættes.5 Men mange af de borgere, der tilbydes MOVE, kæmper med 
overhovedet at få tilknytning til - eller kæmper med fastholdelse i - uddannelse/arbejds-
markedet. 6  

Forskning i rusmiddelbehandling peger på, at manglende forbindelser til (eller stabilt 
fremmøde på) arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutioner udgør væsentlige barrie-
rer i forhold til ophør eller reduktion af unges forbrug af stoffer og i forhold til tilbagefald 
til stofbrug.7 Ud af de 460 unge, der er fulgt igennem RCT studiet, er der ved indskriv-
ningstidspunket i MOVE omkring 9% i fuldtidsbeskæftigelse, 24% modtager SU, mens 
32% lever af kontanthjælp (ibid. s. 95). At være helt uden tilknytning til uddannelse eller 
arbejdsmarkedet vurderes som en "betydelig barriere for opnåelse af stoffrihed" (ibid.).  

Samtidig peger forskning i udsatte unge på, at risikoen for at forblive marginaliseret hæn-
ger sammen med, at de ofte har flere samtidige problemer, fx rusmiddelbrug og mang-
lende eller ustabil tilknytning til arbejds- eller uddannelsesområdet. 8 Denne forskning pe-
ger også på, at nogle af de mest virksomme elementer for at forbedre udsatte unges situ-
ation er, at de oplever kommunale interventioner som sammenhængende. 9 

Behandlingsmetoden MOVE er baseret på et struktureret tidsafgrænset forløb, hvor den 
unge modtager 12 behandlingssamtaler over seks måneder og efterfølgende modtager 
opfølgende behandling i seks måneder (fx statussamtaler over telefonen).  

Centralt i tilgangen MOVE er den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi, hvor 
borgerens egne tanker og mål er i centrum. En vigtig del af indsatsen er desuden føl-
gende strukturelle elementer: Borgere udredes for det første ved hjælp af UngMap, et sy-
stematisk værktøj. Herigennem opnås indsigt i ressourcer, udfordringer, stofforbrug, for-

 
4 Andersen og Larsen 2018 Beskæftigelse for alle? Frydenlund Academic. Se også: Green & Hasluck 2009: Action 
to reduce worklessness. What works? Local Economy Vol 24, no. 1.  
5 Se fx Gates P. J. et al. 2016: Psychosocial interventions for cannabis use disorder. The Cochrance database of 
systematic reviews (5).  
6 Se bl.a. side 40 & 69-70 i Behandling af unge der misbruger stoffer. 
7 Se effektforskningen af nyt behandlingskoncept til unge rusmiddelbrugere: Pedersen et al. 2017 Behandling af 
unge der misbruger stoffer – en undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt. Rapport, Center for Rusmiddel-
forskning, Aarhus Universitet.  
8 Se Jacobsen et al. 2018: Barrierer og indsatser for borgere på kanten. Et litteratur- og interviewstudie. Rapport. 
VIVE.  
9 Se Larsen et al. 2018: På vej med nye beskæftigelsesindsatser overfor udsatte borgere II. De næste resultater 
fra LISES-projektet. Aalborg Universitet.  
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sørgelse, uddannelse, trivsel og mistrivsel med mere. For det andet laver man på den bag-
grund en behandlingsplan, hvor fagprofessionel og borger sætter realistiske mål, der er 
afstemte med borgerens ønsker og drømme. For det tredje anvendes ved hver behand-
lingssamtale et 'trivsels-og-effekt-mål' (TEM), som synliggør hvor borgeren har flyttet sig i 
forhold til mål, og som har fokus på, hvordan borgeren trives.   For det fjerde modtager 
borgeren et gavekort ved hver anden samtale. For det femte modtager borgeren helt sy-
stematisk en påmindelse per sms før behandlingssamtaler.  

Når behandlingen af unge rusmiddelbrugere har markante positive resultater, kan vi så 
bygge videre på det ved at udvikle en samarbejdsmodel mellem rusmiddelbehandlingen 
og centrale aktører i jobcentret og i UUR?  

4 Projektets målsætninger 
I Randers Kommune optages der årligt ca. 85 borgere mellem 15 og 25 år i MOVE behand-
lingen. I pilotprojektet forventes det, at 5 borgere per måned, med start primo 2020, kan 
tilbydes samarbejdsmodellen parallelt med MOVE.  Ud af disse 6 borgere, vil ca. 3-4 i gen-
nemsnit mangle tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og 1-2 bor-
gere vil i gennemsnit enten have en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessy-
stemet. Evalueringer af unge, der er indenfor målgruppen for MOVE og samarbejdsmo-
dellen, har dog gentagne gange påvist, at unge der har tilknytning i normalsystemer kan 
have store vanskeligheder med at fastholde denne tilknytning med mindre de tilbydes 
støtte. Derfor er denne 1/3 af borgere også i målgruppen, da en tidlig opsporing og evt. 
etablering af mentorstøtte eller lignende både vil øge chancerne for stoffrihed på den 
længere bane og chancerne for at forblive inkluderet i samfundets bærende institutioner. 
Pilotprojektet sigter mod at inkludere 30-35 borgere i pilotstudiet, hvor vi planlægger en 
midtvejsevaluering i september-oktober 2020, samtidig med at projektet fortsætter med 
indskrevne og optag af borgere i samarbejdsmodellen (se også afsnit 7).   

Pilotprojektets overordnede mål er at udvikle en samarbejdsmodel, der virker i praksis 
med individuelt tilpassede mål på tværs af rusmiddelcentret, jobcentret og UUR. Den mo-
del skal udvikles i samarbejde med fagprofessionelle, Center for Rusmiddelforskning og 
Metodecentret, hvorfor et mål er at justere og tilpasse modellen løbende i udviklingsfa-
sen, således at en platform for udbredelse af modellen til flere kommuner er køreklar i 
slutningen af 2020. Inspireret af den professionelle dokumentations- og reflektionsmodel 
indeholdt i MOVE, skal en samarbejdsplatformen JobRus indeholde en beskrivelse af ker-
neelementer, dataværktøjer der skaber et feed-back loop, der dels giver fagprofessionelle 
indsigt i om det, de gør, virker efter hensigten for borgeren, dels skaber forudsætninger 
for at tilpasse indsatsen løbende, og endelig bidrager med valide data om progres-
sion/stilstand for på borgerniveau. Dermed er målsætningen at skabe en model, der giver 
mening både fra et fagprofessionelt perspektiv, et borgerperspektiv og et effektperspek-
tiv, hvor data løbende bruges til fagprofessionel refleksion og justering, og giver valid vi-
den omkring effekten af en sammenhængende tværprofessionel indsats.10 Dermed sigter 
pilotprojektet både mod at skabe forudsætninger for bedre professionelle interventioner 
og samarbejdsformer igennem tværprofessionelt arbejde, og mod at skabe bedre resulta-
ter i samspil med borgeres ønsker, ressourcer og barrierer.  

 

 
10 For refleksion og tilpasning som kerneelementer i professionel praksis, se også: Kongsgaard (2018):Multiteo-
retisk Praksis i Socialt Arbejde, 2. udgave, Samfundslitteratur; Kongsgaard og Rod(2018): Bedre begrundet prak-
sis – velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Samfundslitteratur.  
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4.1 Forventede effekter for borgerne 
Samarbejdsmodellen JobRus forventes at have positive effekter for både borgere, profes-
sionelle og samfundsøkonomien.  

På borgersiden vil væsentlige bidrag særligt være;  

• at borgere møder de samme tværfaglige professionelle der arbejder i samme retning 
øger deres tillid til og oplevelse af, at hjælpesystemet hjælper med at realisere egne 
ønsker for fremtiden eller skridt på vej herhen  

• at deres parathed til uddannelse og beskæftigelse stiger væsentligt gennem målret-
tede aktiviteter, hvis de har brug for forberedelse før egentlig opkobling 

• at en væsentlig andel af borgerne får tilknytning til arbejdsmarkedet eller til uddan-
nelsessystemet gennem det rette match via tværfaglig dialog mellem professionelle 

• at borgere der enten har tilknytning eller er på vej mod at få tilknytning til arbejds- el-
ler uddannelsesfeltet tilbydes den rette støtte, så deres fastholdelse i normalsystemet 
forbedres 

• at borgernes rusmiddelforbrug reduceres væsentligt, da meningsfulde hverdagsakti-
viteter er stabiliserende 

• at borgeres risiko for tilbagefald til behandlingskrævende rusmiddelbrug reduceres. 

På den professionelle side vil væsentlige bidrag særligt være;  

• at samarbejdsmodellen udvikles i samarbejde med dem, så den giver mening i for-
hold til deres professionelle praksis 

• at professionelle proaktivt – fremfor reaktivt – deler viden om fælles borgere for at ar-
bejde i samme retning 

• at øget vidensdeling fremmer de forskellige fagfagligheders muligheder for at arbejde 
med den rette indsats og justere i tide 

• at færre borgere får behov for at blive genindskrevet i rusmiddel-, uddannelses- eller 
beskæftigelsesindsatser. 

4.2 Forventede økonomiske effekter  
Hvis samarbejdsmodellen JobRus lykkes med at bygge videre på effekterne af MOVE-be-
handlingen og styrke borgernes uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige til-
knytning, indeholder JobRus også potentielle økonomiske samfundsgevinster. Den ne-
denstående beregning er foretaget ved hjælp af Socialstyrelsens socialøkonomiske be-
regningsmodel (SØM). I beregningen er der taget udgangspunkt i de økonomiske effek-
ter af MOVE, som blev beregnet af VIVE i 2019.11 

Beregningen fokuserer på økonomiske konsekvenser indenfor de parametre, hvor for-
ventningerne til effekterne af samarbejdsmodellen JobRus er størst. Det drejer sig om:  

• Indkomstoverførsler 
• Beskæftigelsesindsats 
• Skat af indkomst 
• Ungdoms- og voksenuddannelse 
• Sociale serviceydelser 

Der er lagt til grund for beregningen, at JobRus kan øge effekterne af MOVE-behandlin-
gen på ovenstående parametre med 10 procentpoint. For antallet af borgere i beskæfti-

 
11 Jacobsen, R.H., H. S. Kloppenborg & M. M. Pedersen, Økonomisk evaluering af MOVE. København: VIVE. 2019. 
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gelse er der dog lagt til grund, at JobRus kan øge beskæftigelsesgraden blandt de bor-
gere, som færdiggør behandlingen, med 5 pct. både 1. og 2. år efter indsatsen. Beregnin-
gen baserer sig på 50 borgere og den anvendte diskonteringsrente er 4 pct.  

Ekstraudgifterne for JobRus i forhold til MOVE er anslået til 2.000 kr. pr. borger.12 Vi har fo-
retaget beregningen over en 3-årig periode, inklusiv indsatsåret. Som det fremgår af figu-
ren nedenfor, er nettogevinsten pr. deltager med disse antagelser ca. 4.200 kr. 

 

Fordeles de økonomiske konsekvenser på de ovenfor nævnte parametre, fordeler de sig 
som følger af nedenstående tabel. 2019 er angivet som indsatsåret.  

  2019 2020 2021 

Indkomstoverførsler 1.409 1.409 1.437 

Beskæftigelsesindsats -234 -648 -648 

Skat af indkomst 2.510 2.663 2.813 

Ungdoms- og voksenuddannelse -1.301 -1.157 -1.392 

Sociale serviceydelser 0 0 -209 

Omkostninger -2.000 0 0 

I alt 384 2.268 2.000 
 

Som det fremgår, er det inden for besparelser på overførselsområdet samt på skat af ind-
komst, at de potentielle økonomiske gevinster findes. Beregningen indebærer derudover 
et lille merforbrug for beskæftigelsesrettede indsatser samt øgede udgifter til uddannel-
sesområdet.  

De økonomiske konsekvenser er fordelt mellem stat og kommuner på nedenstående 
måde. Som det fremgår, er det for størstedelens vedkommende kommunerne, som po-
tentielt kan indhøste en økonomisk gevinst, mens staten for en lidt mindre andels ved-
kommende kan opnå en gevinst på baggrund af denne beregning. Eftersom sundheds-
ydelser ikke indgår i beregningen, er økonomiske konsekvenser for regionerne ikke med-
taget.  

 
12 MOVE-behandlingen er af VIVE opgjort til 8.854 kr. pr deltagerforløb (ibid.) 


