
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Døgnanbragte unge og rusmidler – version 2.0 
 
Døgnanbragte unge, der bruger rusmidler, er ofte en særdeles udfordrende cocktail at 
håndtere for døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Men det er ikke 
umuligt. Det har projekt Døgnanbragte Unge og Rusmidler (DUR) vist.   
 
 
Med støtte fra Egmont Fonden udbyder SPUK og PIHL INKLUSIVE nu to 
kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere fra hele landet, kaldet DUR 2.0.  
DUR 2.0. er planlagt i et tæt samarbejde med FADD og LOS. 
 
DUR 2.0. bygger på erfaringer fra et to-årigt metode-og kompetenceudviklingsforløb, DUR, 
som blev afsluttet ultimo 2008. En del af erfaringerne fra DUR blev samlet i en 
håndbog/lydbog: ’Døgnanbragte Unge og Rusmidler’ og blev desuden formidlet i en lang 
række relevante fagblade, fx Socialpædagogen, LOS-bladet og STOF. (Læs evt. mere om 
projektet på www.pihl-inklusive.dk eller www.spuk.dk) 
 
Formålet med at gennemføre en ny version af projektet, DUR 2.0. er et ønske om, at 
endnu flere anbringelsessteder kan sætte fokus på døgnanbragte unge, der bruger, har 
brugt eller måske vil bruge rusmidler. Udgangspunktet for DUR 2.0. tages i 
døgnmedarbejdernes egen kontekst, dvs. eget anbringelsessted, men vil bygge på en 
bred vifte af erfaringer, viden og forskning på området. 
 
Målet er, at døgnmedarbejdere fra i alt 18 anbringelsessteder får mulighed for at afprøve 
og udvikle nye metoder til at håndtere unges brug af rusmidler. Det overordnede mål er, at 
opkvalificere den indsats, som anbringelsesstederne kan yde overfor de anbragte unge. 
 
DUR 2.0. vil blive afviklet i første halvår af 2010 med et hold af døgnmedarbejdere Vest for 
Storebælt og et andet hold Øst for Storebælt, jvnf. nedenstående plan: 
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VEST-holdet ØST-holdet 
8.-9. februar 2010 (Internat)  1.-2. marts 2010 (Internat) 
16. marts 2010 7. april 2010 
20. april 2010 4. maj 2010 

 
Målgruppen for DUR 2.0. er døgnmedarbejdere fra døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder, der ønsker at sætte fokus på og opkvalificere deres 
arbejde med de anbragte unge og deres eventuelle brug af rusmidler. Enten fordi man 
allerede har erfaringer med, hvor svært det kan være, eller fordi man ønsker at forberede 
sig på eventuelle udfordringer fra den kant.  
 
For at kunne deltage skal hvert anbringelsessted tilmelde 2-3 medarbejdere, hvoraf 
(mindst) én skal have ledelsesansvar. Der vil i forbindelse med tilmeldingen blive indgået 
en forventningskontrakt, hvor det præciseres, hvilke forventninger vi har til deltagerne, og 
hvilke forventninger deltagerne kan have til os som kursustilrettelæggere.  
 
Som afslutning vil hvert anbringelsessted blive bedt om at formidle deres konkrete 
erfaringer fra forløbet i en kort artikel, som – med støtte fra konsulenterne – vil blive 
formidlet ud til anbringelsessteder i hele Danmark.  
 
Prisen for deltagelse i forløbet er 2.500 kr. pr. medarbejder, inkl. overnatning på internat 
og øvrig forplejning på de i alt 4 seminardage. 
 
 

Yderligere oplysninger om forløbet kan fås ved henvendelse til undertegnede. 
Tilmelding skal ske senest d. 20. januar 2010. 
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