PAV – Prøv Andre Veje
Flere unge skal have hjælp til at fravælge rusmidler
Lovende forbehandlingsmetode afprøves i hele landet
Baggrund
På landets åbne anbringelsessteder og botilbud har personalet ofte udfordringer i forhold til at hjælpe unge, der
har eller er i risiko for at udvikle et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.
Hvad er PAV?
Prøv Andre Veje (PAV) er et forbehandlingsprogram, der
har til formål at sikre en fælles faglig tilgang til de unge.
Et PAV-uddannelsesforløb klæder medarbejderne på til
at kunne opspore unge, der har en rusmiddelproblematik
eller udviser risikoadfærd, og motivere dem til at reducere deres forbrug og om nødvendigt tage imod egnet
behandling.
Siden 2010 har PAV med succes været brugt på landets
sikrede institutioner. Socialstyrelsen tilpasser og overfører nu metoden til åbne anbringelsessteder for unge.
Hvem er målgruppen?
Ledere og frontmedarbejdere på åbne anbringelsessteder er målgruppen for PAV.
Hvad skal der ske?
I 2017, 2018 og 2019 implementeres PAV-metoden på
ca. 45 kommunale, regionale og private åbne anbringelsessteder/botilbud. Omkring 200 frontmedarbejdere fra
hele landet bliver opkvalificeret til PAV-forbehandlere.
Den nyeste forskning og de hidtidige erfaringer med forbehandling og motivation ligger til grund for implementeringsprocessen, der skal sikre en ensartet anvendelse af
PAV-metoden på tværs af de deltagende anbringelsessteder.
Effektiv transfer af viden er et centralt element i det fem
måneder lange uddannelsesforløb. Gennem praksisnær
undervisning og samtaletræning sideløbende med opstarten af borgerforløb får deltagerne viden om rusmidler, screening, motivationsarbejde, erkendelsesprocesser, kognitiv adfærdsteori, lovgivning, etik mm.
Den lokale forankring af PAV sikres gennem implementeringsstøtte i form af implementeringsagenter, erfamøder for ledere, arbejdsgangsbeskrivelse mv.

Hvem står bag?
Socialstyrelsen har udvalgt Type2dialog til at designe og
gennemføre PAV-uddannelsen, udvikle en ny arbejdsgang og støtte implementeringen i hele landet. Det sker
i samarbejde med bl.a. Brydehuset i Ballerup, formand
for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Mogens Seider og psykiater Henrik Rindom fra Stofrådgivningen.
Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet
står for evalueringen af PAV.
Hvad bliver udbyttet?
Med implementeringen af PAV opnår anbringelsesstederne kompetencer til
• at sætte rusmidler på dagsordenen
• at sikre, at dem, der har brug for hjælp, får hjælp
• at yde systematisk forbehandling baseret på metoden
Den Motiverende Samtale
• at bygge bro til de kommunale og regionale myndigheder og relevante behandlingstilbud og dermed sikre
sammenhængende borgerforløb
• at sikre, at konkrete planer for behandling kan udarbejdes og igangsættes, mens de unge er motiveret
• at skabe en ny praksis, som styrker de unges
fremtidsmuligheder
Med PAV støttes de unge i at reflektere over deres forhold til rusmidler. De overordnede mål er
• at 70 % af de unge, der indskrives i PAV-forløb,
gennemfører samtaleforløbet
• at 30 % af de unge, som gennemfører et PAV-forløb,
får etableret kontakt til et egnet misbrugsbehandlingstilbud
Mere information?
Erfaringer og resultater indsamles, evalueres og
formidles løbende i hele implementeringsperioden.
På www.type2dialog.dk kan du bl.a. se en info-film
om PAV. Kontakt Type2dialog på pav@type2dialog.dk
eller tlf. 3525 1350 for at få mere at vide om PAV.

