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Formål med puljen: Behandlingstilbud til børn og 
unge fra familie med stof- eller alkoholmisbrug  

• Puljen skal sikre gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som 
vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug.  
 

• Projektet skal understøtte, at flere børn og unge, der har behov for støtte, får 
et behandlingstilbud, og at de behandlingstilbud der gives, er velbeskrevet og 
baseret på viden om, hvilke indsatser der er velegnet til målgruppen. 
 

 
 
 



Behandlingstilbud til børn og unge fra familie 
med stof- eller alkoholmisbrug  

• Puljen er udmeldt i efteråret 2015. 
Det er både kommuner, private og 
frivillige organisationer der kan 
ansøge om midler 
 

• Der er afsat 264 mio. kr. for 
perioden 2016-2019 
 

• Puljen er varig og der er afsat 70 
mio. kr. årligt 
 

• 15 projekter er udvalgt og modtager 
midler (57 delprojekter) 
 
 



Behandlingstilbud til børn og unge fra familie 
med stof- eller alkoholmisbrug 

• Puljen skal udmeldes igen i 2019. 
 

• For at skabe et solidt vidensgrundlag for en ny udmelding, er der igangsat en 
evaluering af puljen. 
 

• Rambøll forestår evalueringen. 
 

• Socialstyrelsen og Rambøll varetager processtøtte til projekterne. 
 



Evaluering af puljen 

• Kortlægning 
 

• Workshops med alle projekter 
 

• Forandringsteori og projektgrundlag 
 

• Processtøtteaktiviteter 
 
 



Kortlægning af eksisterende tilbud og indsatser  

• Belyse udbredelsen af tilbud på landsplan, herunder udbredelsen af 
henholdsvis kommunale og private tilbud 
 

• Tilbuddenes størrelse og faglige kompetencer. Karakteristik af indsatserne, 
herunder formål, mål, målgruppe, metode, varighed samt hvem der tilbyder 
indsatserne 
 

• Typer af indsatser der er mest udbredt til målgruppen 
 

• Hvilke Kerneelementer i indsatserne der vurderes at være mest 
virkningsfulde eller forventes at være mest virkningsfulde  
 

• Hvordan der rekrutteres til og samarbejdes om indsatserne 
 



Workshops med alle projekter 

 
• Workshopdage lokalt med fokus på  

1) forandringsteori,  
2) indsatsbeskrivelser og  
3) de organisatoriske rammer for implementeringen. 

 
• Udarbejdelse af lokalt projektgrundlag, som løbende justeres og 

gøres mere præcist. 
 

• Udarbejdelse af implementeringsplaner til lokalt brug. 
 



Målgrupper Indsatstyper Kerneelementer Resultater 
på kort sigt 

Effekter  

0-2 årige 

3-10 årige  

11-16 årige 

17-25 årige 

Forældre 

Mødregruppe, 
legegruppe, 

spædbørnssam-
taler 

Forældresamtaler
, familiesamtaler, 

netværkssam-
taler 

Gruppesamtaler 

Individuelle 
samtaler 

Samvær og 
sociale 

aktiviteter 

Rådgivning, 
temaaften, chat, 

cafeaften 

Fokus på ressourcer, 
udvikling og 

handlemuligheder 

Barnet i centrum 

Fokus på netværk 

Leg og øvelser 

Tillid og tryghed 

Oplevelse af at være en 
 del af et fællesskab 

Fokus på forståelse af  
egen situation 

Bedre 
psykisk 
trivsel 

Bedre social 
trivsel 

Bedre 
sundheds-
mæssig 
tilstand 

Bedre 
hverdagsliv 

Kendskab til egne 
grænser og 

reaktionsmønstre 

Udviser empati og evne 
til at mentalisere 

Viden om egne 
følelser 

Viden om 
handlemuligheder 

Oplever tryghed til 
at indgå i sociale 

relationer 

Erkendelse af ikke 
at være ansvarlig 

for forælders 
misbrug 

Oplever at blive 
mødt med 

anerkendelse 
(forældre) 

Interesse for sine 
omgivelser 

Bryder tabu omkring 
familie – fortæller om 

sin familie 

Kan regulere egen 
adfærd ift. svære 

situationer 

Etablerer nye positive 
sociale relationer – har 

en ven 

Udviser indblik i forhold 
omkring ‘skyld og skam’ 

Oplever sig set og 
forstået af sine forældre 

– ‘er barn’ i deres 
nærvær 

Tro på egne evner – 
styrket selvtillid 

Øget 
koncentrationsevne 

Styrkede 
forældrekompetencer 

(forældre) 

Motiverende 
Guidende 

Regulerende  

Ansvarliggørende 

Ansvarliggørende 
Opkvalificerende 

Guidende 
Opkvalificerende  

Relationsopbyg-
gende 

Bearbejdende 
Opkvalificerende  

Socialiserende 
Modellerende 

Resultater på 
mellemlangt sigt Mekanismer 

Viden om egen 
mestring 

Indsigt i sociale 
”spillerregler” og 

interaktion 



Dokumentation 



Processtøtte 

Evaluator: 
Lederseminar 
Planlægningsworkshop 
Projektbesøg 
Refleksionsworkshop 
Målgruppemøde 
 

Socialstyrelsen: 
Inspirationsdage/temadage med socialfagligt indhold 



Skabelon for videndeling og 
planlægningsredskaber 
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