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Velkommen til et lille Nyhedsbrev her inden sommeren og ferien for alvor tager over. Det har været
en hektisk tid for mange – herunder også SSP-Samrådet, hvor vi bl.a. har afviklet et meget succesfuldt Årsmøde, deltaget i Folkemødet samt ikke mindst har haft – og fortsat har mange opgaver i
forbindelse med Reform af ungdomskriminalitet.
Da tiden flyver afsted, så kan det allerede
føles som en evighed siden, at vi sidst i april
afviklede Årsmødet 2019 på Nyborg Strand.
Det blev det mest velbesøgte Årsmøde gennem SSP-Samrådets levetid med 287 deltagere. Årsmødet ramte med ”Digitale dilemmaer” som det gennemgående tema også et
meget aktuelt og relevant emneområde for
SSP-samarbejdet. Vi vil gerne sige en stor tak
til SSP-kreds Nordjylland for et vellykket og
flot arrangement – og uden at træde nogle
over tæerne skal der lyde en speciel tak til
Jesper Mørkholt (Jammerbugt) og Mads H
Haugaard (Hjørring) for en enestående indsats. Du kan finde materiale fra Årsmødet her
Årsmødet 2020 afvikles i uge 12 den 17. – 19. marts 2020 på Hotel Nyborg Strand, hvor SSPkredsene København og Bornholm står som arrangører.

Reform mod ungdomskriminalitet fik for alvor sit liv, da ”Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet” blev vedtaget i Folketinget kort før Nytår 2018 med virkning fra januar 2019. Denne del omhandler især oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn og Ungekriminalforsorg samt lovgivning vedr.
foranstaltninger og indsatser i forbindelse med straffelovsovertrædelser – herunder ”Straksreaktioner, Forbedringsforløb samt Børne- og Ungepålæg” etc.
En anden del af aftaleteksten og reformen mod ungdomskriminalitet er ”Fokusområde 4: En effektiv
forebyggende indsats for alle børn og unge”, hvor der skal udarbejdes ”En ny og fælles ramme for
SSP-samarbejdet” samt ”Alle SSP-konsulenter gennemfører en uddannelse i kriminalitetsforebyggelse”. Disse processer er forankret hos henholdsvis NFC (Fælles Ramme) og Socialstyrelsen (Uddannelse), men har pga. Folketingsvalget været sat på ”Stand by” – det er dog fortsat intentionen, at der
inden udgangen af 2019 ligger konkrete beskrivelser og retningslinjer for både ”Fælles ramme” og
”Uddannelse”. Sideløbende med ovenstående processer er VIVE (for DKR) i gang med at lave en større kortlægning af SSP-samarbejdet i Danmark.
SSP-Samrådet har gennem hele processen været og er fortsat med i relevante styre-, ekspert- og
arbejdsgrupper, således at vi kan sætte et solidt og kvalificeret aftryk herpå.
Vi samler forskelligt materiale om reformen – herunder vores egne input til de forskellige initiativer
– dette kan findes her
SSP-Samrådet arrangerer igen i efteråret Gadeplanskonference. Konferencen afvikles mandag og
tirsdag den 28. & 29. oktober 2019 på Hotel Fredericia, hvor temaet vil være Relationskompetence.
Program for konferencen vil være klar omkring uge 30, hvor det vil blive lagt på hjemmesiden. Der vil
i år være et begrænset antal pladser på 50.
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Igen i år deltog SSPSamrådet i Folkemødet. SSP-Samrådet var
repræsenteret ved
Rikke Laustsen, Pernille Ødegaard Skovsted,
Betina Karlsby og Benny Husted. Det blev et
lidt specielt et af slagsen, da valget blev
udskrevet og afholdt
kort før afviklingen af
Folkemødet, hvilket
havde stor indflydelse
på planlægning og
gennemførelse af events, da vi oplevede stor tilbageholdenhed fra det politiske niveau ligesom ministerier og styrelser bliver sat på ”stand by”. SSP-Samrådet gennemførte dog som planlagt to events
”Fra udstødt til fællesskab” (torsdag) og ”SSP-samarbejdet mod år 2025” (fredag) med gode og faglig
kompetente debattører og indlægsholdere. SSP-Samrådet deltog endvidere i en række andre events
omkring Ungdomskriminalitetsnævnet, Forebyggelse af unges rygning og alkoholforbrug,
Cost/benefit ved forebyggelse. Disse var afviklet af forskellige samarbejdspartnere ligesom det i lighed med tidligere år blev til en masse god og konstruktiv netværksarbejde.

SSP-Samrådet, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og DKR afholdt sammen eventen ”Fra udstødt til fællesskab”
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Efter en kort pause i 2018 er Ungeprofilundersøgelsen igen klar til at blive gennemført.

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen har arbejdet intens med at opdatere og
klargøre undersøgelsen, således at den kan
gennemføres i perioden 1. november – 31. december 2019. Med et godt samarbejde i Partnerskabet, en stor indsats i Komitéen for Sundhedsoplysning samt økonomisk støtte fra Tryg
Fonden er det lykkedes at tilbyde gennemførelse af Ungeprofilundersøgelsen til halv pris i
2019 – 2022. Hvis I er interesseret i at deltage,
så kan I kontakte BørnUngeLiv ved Marie Arffmann (mas@sundkom.dk) og tilmelde jer inden
den 15. september 2019. Der vil senere komme
yderligere informationer her

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udvikle programindsatsen ”Fælles om det frie ungdomsliv”,
der skal arbejde med at skabe gode rammer for et godt og frit ungdomsliv. SSP-Samrådet er sammen
med en række andre organisationer med i udviklingsfasen.
”Fælles om det frie ungdomsliv” har fokus på
unge, ungekulturer og på de rammer, der omgiver de unge. Det gælder fx familien, skole/uddannelse og fritidsmiljøer (både organisererede aktiviteter som sport, klubber, ungdomsskoler etc. og venner mm.). Det overordnede
formål med programindsatsen er at reducere unges risikoadfærd og brug af tobak, alkohol og hash
samt øge deres trivsel og mentale sundhed gennem bedre rammer for det frie ungdomsliv. Den
praktiske udmøntning af ”Fælles om det frie ungdomsliv” ligger ikke fast endnu, men de overordnede elementer er defineret her i opstarten af udviklingsfasen. Indsatsen skal være evidensbaseret, og
forskning på nationalt niveau skal afdække, hvilke indsatser der i en dansk kontekst forebygger unges brug af rusmidler og cigaretter. Den primære målgruppe for programmet forventes at være unge
i aldersgruppen 13 til 19 år. I den yngste del af målgruppen vil indsatsen bidrage til at skabe en ny
kultur og nye normer, inden risikoadfærd begynder. I den ældre del af målgruppen vil indsatsen bidrage til at ændre den kultur, som de unge allerede er en del af. I alle tilfælde er unge en central
målgruppe. Sekundært er målgruppen forældre og andre voksne og strukturer omkring de unge (foreninger, klubber mv.), som er med til at skabe rammerne om det frie ungdomsliv og dermed skabe
de vilkår, som de unge udvikler sig inden for. Projektet forventes at bestå af en udviklingsfase (2019),
pilotfase (2020 - 23) og implementeringsfase (2023 - 28), og vil blive udfoldet og implementeret i
samarbejde med udvalgte kommuner.

Sundhedsstyrelsen har også inviteret SSP-Samrådet sammen med Rigspolitiet, KL og Center for
Rusmiddelforskning til nogle sparringsmøder om udvikling og gennemførsel af informationsindsats
vedr. lattergas. I de senere år har Sundhedsstyrelsen haft en stigende opmærksomhed på brugen af
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lattergas i beruselsesøjemed. Sundhedsstyrelsen ønsker at udvikle en informationsindsats målrettet
unge i lokale miljøer, hvor der eksperimenteres med lattergas samt voksne i kontakt med de unge.
Informationsindsatsen kan fx bestå af et informationsmateriale (digitalt og/eller trykt), som kan bruges lokalt af fx rusmiddel- og SSP-konsulenter både som forebyggende indsats og som tidlig indsats,
hvis der i en ungegruppe benyttes/er mistanke om brug af lattergas
Nyere udgivelser og info fra samarbejdspartnere:
 DKR har sammen med Sex & Samfund lanceret materialet Flirt og
grænser på skoleskemaet
 Vidensråd for Forebyggelse afholder konference om unges alkoholkultur. De har netop udgivet en rapport om unges alkoholkultur
 Medierådet har lanceret materialet ”Digital Genial”, der er målrettet
til forældremøder
 Link til materialet "Skyldig" fra DR ULTRA, hvor SSP-Samrådet har
givet sparring med DR undervejs i produktionen
 Anti Doping Danmark (ADD) holder konferencen ”Programme - International Conference - Fitness Doping and Public Health 2019” den
24. og 25. oktober 2019 – se mere her
 Thomas Friis Søgaard fra Center for Rusmiddelforskning har skrevet en særdeles relevant artikel,
som giver indsigt i nutidens stofsalg
 Skolebørnsundersøgelsen 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed (SDU)
 Kræftens Bekæmpelse har lanceret materialet snusfornuft – det understøttes af to film, der findes på Kræftens Bekæmpelses Facebook Film 1 og film 2 Udover snusfornuft.dk er den del af
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, der handler om snus, og som blandt andet er målrettet fagpersoner opdateret: www.cancer.dk/snus . Her finder I mere viden, spørgsmål og svar, øvelser
om snus til udskolingsklasser samt plakater og postkort, der kan hænges op på skoler eller andre
steder, hvor unge snuser. Plakater og postkort kan bestilles gratis her . Der skal blot betales porto.
 Undersøgelse fra Alkohol & Samfund om undervisning om alkohol i
grundskolen. I rapporten fra Alkohol & Samfund er undervisning om alkohol sat under lup. Rapporten tager afsæt i læreres og SSP-medarbejderes
syn på tre udvalgte temaer: ”Undervisningens organisering, Undervisningsmaterialets kvalitet og Undervisningens formål”. Lærere og SSPmedarbejdere vurderer undervisning om alkohol forskelligt, når de besvarer spørgsmål om undervisningens organisering, kvalitet og formål. Du kan
finde lidt om baggrunden samt rapporten her
På SSP-Samrådets hjemmeside kan du følge med i lidt af livets gang – bl.a.
finde Årshjul for møder og arbejdsgrupper, hvor SSP-Samrådet er repræsenteret , oversigt over bestyrelsen og dens konstituering samt Høringssvar som SSP-Samrådet afgiver etc.
Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at
fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på martinbannowssp@outlook.dk – Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
Håber alle får en dejlig og hyggelig sommer
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