
Reaktion på hashbekymringer for børn og unge op til 18 år 

Hvad ser du? Hvad gør du?

Konstatering
eller

begrundet
mistanke om
hashforbrug

Hvis ingen
forbedring...

Hvis ingen
forbedring...

Snak med den unge + Inddrag forældrene
Undersøg om den unge ryger med andre

LOKAL HANDLEPLAN
Kort beskrivelse: Hvad gør forældre, barnet/den

unge og de professionelle?
Mål: Ophør af hashforbrug, styrke prosocialt

samvær og relationer
Ansvar: Professionelle tæt på barnet/den unge

SSP indkalder § 115-
møde/netværksmøde

Afklaring på mødet:
Underretning?

Underretning til
familieafdelingen

LOKAL
HANDLEPLAN

Indhold og mål: Som
ved "gul" bekymring
Ansvar: Deltagere i §

115-møde/netværksm.

Underretning til
familieafdelingen

Snak med den unge

Inddrag forældrene

Undersøg om den unge
ryger med andre

"GUL"
BEKYMRING
(se vejledning)

"ORANGE"
BEKYMRING
(se vejledning)

"RØD"
BEKYMRING
(se vejledning)

START

Kontakt SSP (vejledn., evt. hjemmebesøg)
Søg sparring hos socialfaglig rådgiver

Snak med den unge + Inddrag forældrene
Undersøg om den unge ryger med andre

Kontakt SSP (vejledn., evt. hjemmebesøg)
Søg sparring hos socialfaglig rådgiver LOKAL

HANDLEPLAN
Som nedenfor

+

LOKAL HANDLEPLAN
Kort beskrivelse: Hvad gør forældre, barnet/den

unge og de professionelle?
Mål: Ophør af hashforbrug, styrke prosocialt

samvær og relationer
Ansvar: Professionelle tæt på barnet/den unge

+

 

Opfølgning og evaluering

Ja

Nej

Opfølgning og evaluering



Sådan læses action card’et 
Først foretager du en vurdering af, hvor bekymret du er, for det du 
ser. Diagrammet læses fra venstre mod højre. Ved at følge pilene i 
diagrammet, finder du de handlinger, det er bedst at tage i den situ-
ation, du er i, og i hvilken rækkefølge. 

Nedenfor er der en række udsagn, der knytter sig til de enkelte be-
kymringer. Det er dog altid en samlet faglig vurdering på tværs af de 
forskellige parametre, hvor alvorlig bekymringen er, så der findes ikke 
nogen enkel facitliste.

Hvilke signaler oplever du hos den unge?

GUL – mulige indikatorer
•  Den unge har formentlig prøvet at ryge hash en eller flere gange.
•   Den unge passer sin skole – men skjuler at have prøvet at ryge hash.
•   Den unge færdes i grupper, der ryger og evt. sælger hash – men ryger 

ikke nødvendigvis selv.
•   Den unge ses som kriminalitetstruet.
•   Den unge lever en „boble-tilværelse“; trækker sig væk, kobler sig af 

socialt.
•   Den unge har en dårlig relation til forældrene og savner forældre-

støtte.

ORANGE – mulige indikatorer
•  Den unge har måske et regelmæssigt forbrug af hash.
•  Den unge har måske kun prøvet hash få gange, men er under 15 år.
•  Den unge har begyndende ulovligt skolefravær.
•  Den unge har faldende interesse for og engagement i skolen og 

fritidsaktiviteter.
•  Den unge udviser ændret adfærd.
•  Den unge har ændrede sociale relationer/omgangskreds – færdes 

evt. i subkulturer.

RØD – mulige indikatorer
•  Den unge har måske et betydeligt forbrug af hash.
•  Den unges samlede trivsel er i fare.
•  Den unge vurderes som psykisk sårbar eller har en psykisk diagnose.
•  Der er andre forhold omkring barnet, der giver anledning til væsent-

lig bekymring.
•  Det er en skærpende omstændighed, jo yngre barnet / den unge er.

STRATEGI 
FOR FOREBYGGELSE

– BØRNE- OG UNGDOMSKRIMINALITET

Kontakt 
Hvis du er bekymret eller oplever en hæmmende adfærd 
hos en ung, så kan du kontakte : 

SSP Vejle : Tlf. 76 81 00 00
Familieafdelingen i Vejle Kommune : fammo@vejle.dk 
Åben Rådgivning : Tlf. 76 81 58 96 / 23 38 34 25
Åbningstid : mandag kl. 15 -18 og torsdag kl. 16  -19
E-mail: aabenraadgivning@vejle.dk, Nordås 17K, 1. th, 7100 Vejle
UU – vejleder : Tlf. 76 81 47 40
Vejle Misbrugscenter : Tlf. 76 81 90 00
Åben rådgivningstilbud for både professionelle, de unge og deres familier 
og andre borgere
Ungekontakten: Tlf. 76 81 58 00, E-mail : ungekontakten@vejle.dk

Læs mere på www.ssp.vejle.dk


