SERVICEDEKLARATION
ANONYM BEHANDLING: Stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter

Adresse: Jyllandsgade 5, 9700 Brønderslev
Telefon: 99454464
Afdelingsleder: Rikke Hessel Sørensen
E-mail: rikke.hessel.sørensen@99454545.dk
Telefon: 24916541

Lovgrundlag

Anonym stofbehandling bevilges efter Lov om Social Service §
101a.
Anonym stofbehandling er et behandlingstilbud, hvor der er fokus på at støtte borgere i Brønderslev kommune til at skabe
forandring i sit misbrug.
Behandlingstilbuddet skal i henhold til lovgivningen gives som
gruppebehandling med mulighed for en individuel, afsluttende
samtale. Der er alene tale om socialfaglig behandling og således ingen lægefaglig behandling, herunder ingen medicin.
Trods krav om gruppebehandling kan tilbuddet dog i nogle tilfælde forventes at måtte gennemføres som individuel behandling begrundet i det faktum, at Brønderslev Kommune forventer
at have et relativt lavt antal borgere til denne behandling.
Alle kommuner er forpligtiget til at indgå aftale med to eller
flere leverandører af tilbud, hvor mindst et tilbud er fysisk beliggende uden for kommunegrænsen (Leverandør kan både
være kommunale, regionale eller private aktører). Brønderslev
Kommune har mulighed for at henvise til Aalborg kommune.
Tilsyn med tilbuddet:
Behandlingstilbuddene skal godkendes af Socialtilsynet som
generelt egnede for at kunne indgå i kommunernes forsyning,
og de vil være underlagt driftsorienteret tilsyn fra Socialtilsyn
Nord.
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Formål:

Formålet med behandlingen for borgere med et stofmisbrug
er, at:
- Borgeren ophører med sit forbrug af illegale stoffer
- Borgeren får nedsat og stabiliseret sit stofforbrug, hvis et
ophør ikke er muligt
- Forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme
- Stabilisere og forbedre borgerens sociale og helbredsmæssige situation
Formålet med behandlingen for borgere med et alkoholmisbrug er at tilbyde den enkelte borger med alkoholproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker
og behov.
Målet er, at borger arbejder sig hen mod de mål, der er
opstillet med eller uden medicinsk behandling.
Igennem behandlingsforløbet tilegner borger sig værktøjer og
strategier til håndtering af misbrugsproblematikker mhp.
at forhindre tilbagefald til alkoholmisbrug.

Målgruppe:

Målgruppen til behandling i Rusmiddelcentret er borgere som
har et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer, der ønsker behandling samt borgere, som
ønsker hjælp til at håndtere et alkoholmisbrug.
Der kan være tale om borgere med rusmiddelproblematikker,
som på grund af denne problematik har problemer med at mestre tilværelsen både personligt og socialt.
Målgruppen er begrænset til borgere, som ikke har andre sociale problemer. Det vil således være borgere, som har fået et
overforbrug/misbrug, men som ikke har andre væsentlige problematikker. Målgruppen skal desuden have en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Afklarende samtale og visitering
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Borgere kan henvende sig anonymt til Rusmiddelcenteret, Ungecentret samt Visitationen telefonisk, ved fremmøde eller på
mail. For at få bevilget anonym behandling skal det ske igennem bevilgende myndighed som er enten UngeCenter eller

Det specialiserede Område (se kontaktdata nedenfor). Borgeren tilbydes afklarende samtale om behandlingsbehovet. Visitationen kan efter den afklarende samtale visitere borgeren til
enten det anonyme behandlingstilbud i Brønderslev Rusmiddelcenter eller til ekstern anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, hvis borgeren opfylder kravene for behandling ifølge
§ 101a. Borgeren kan derefter frit vælge mellem disse to tilbud
i henhold til §101a.
Ved specifik henvendelse om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling indbydes borgeren til behandling i et af Socialpædagogisk Støtteteams lokaler, Vestmanna Alle 8, 9700 Brønderslev.
Sikring af anonymitet

Borgerens anonymitet skal kunne sikres gennem hele forløbet.
Med anonymitet forstås, at en borger i målgruppen har mulighed for at henvende sig, gennemføre en afklarende samtale og
indgå i et behandlingsforløb uden at skulle identificere sig selv
ved eksempelvis fulde navn og cpr-nummer samt, at borgeren
har mulighed for diskret adgang til behandling, så vedkommende ikke kan identificeres af eksempelvis arbejdsgiver, familiemedlemmer eller andre i lokalområdet.

Borgersyn

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser
borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er
ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne,
hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I
samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget
alene.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med
borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation,
kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar sammen skaber en meningsfuld
hverdag for den enkelte.
Vores arbejde tager udgangspunkt i den overordnede strategi
”I samspil med borgeren”, hvor vi har fokus på at ”gøre med”
borgeren, fremfor at ”gøre for” borgeren. I denne sammenhæng arbejder vi ud fra værdierne; nysgerrig, modig og fællesskabende.
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Kerneopgaven

I socialpsykiatrien arbejder vi ud fra den fælles kerneopgave:
”Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv
med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde”.

Tilbuddets ydelser

I behandlingen arbejder vi ud fra den kognitive model som er
en effektiv måde at arbejde målrettet med at fremme borgerens individuelle rehabiliterings- og recovery-processer.
I behandlingen arbejdes der med bestemte emner, som fastsættes mere præcist, når borgerens individuelle udfordringer
kendes.
Eksempler på emner, der kan arbejdes med:
Trang: her arbejdes med beskrivelse, analyse og
håndtering/mestring. Fokus på mestring af livet og hverdagslivet og oparbejdelse af den enkeltes mestringsstrategier.
Motivation: her arbejdes med problemliste, målsætning, lyst og
vilje til at skabe forandring.
Afvisning/assertion: her arbejdes der med udvikling af evnen til
at sige nej på en måde, der bliver hørt og respekteret.
Tilsyneladende irrationelle beslutninger: her arbejdes der med
at genkende og forstå beslutninger, der fører til højrisikosituationer.
Handleplan for risikobetonede situationer: her arbejdes der
med udvikling af handleplan i forhold til at komme ud af risikosituationer.
Problemløsning: her arbejdes der med at udvikle færdigheder
til at løse problemer uden brug af rusmidler.
Støtteplaner: her arbejdes der med en plan for fremtidig problemløsning. Her er der fokus på: Hvordan hjælper jeg mig
selv, er der nogle jeg har brug for hjælper mig, og hvad forventer jeg af den der hjælper mig?
Der kan forekomme uvarslede urinprøver, stikmærkekontrol.
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Varighed:
Behandlingen varer typisk 16 uger, der foretages dog løbende
vurdering af behandlingsplanen for den enkelte borger i samarbejde med denne.
Borgerindflydelse

I samarbejdet med borgeren tager vi udgangspunkt i vores borgersyn, hvor borger ses som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Deres erfaringer danner
grundlag for behandlingen, og derigennem udvikles den enkelte.
Når der træffes beslutninger ift. den personlige plan, er den enkelte borger medbestemmende i forhold til mål og indhold. Borgerens motivation er styrende for, hvad der arbejdes med i behandlingen.

Medarbejdersammensætning

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig og sundhedsfaglig baggrund.

Faglige tilgange og metoder

På Brønderslev Rusmiddelcenter løser vi opgaverne i samspil
med borgerne, hvor vi har vi fokus på at støtte den enkelte i at
udvikle sin evne til at mestre samt være aktør i eget liv, ligesom vi arbejder på at øge den enkelte borgeres selvhjulpenhed
og selvstændighed.
Som udgangspunkt for arbejdet med borgerne har vi fokus på
at sikre en tryg relation mellem medarbejder og borger. Relationen ser vi som afgørende for de lærings- og dannelsesprocesser, der er målet for den enkelte borger.
Arbejdet tager udgangspunkt i en rehabiliterende og recoveryorienteret tilgang.
På Brønderslev Rusmiddelcenter arbejder vi med:
 Social færdighedstræning gennem fælles aktiviteter
samspil med de øvrige borgere
 Kognitive metoder, hvor vi i samspil mellem medarbejder
og borger undersøger tanker, følelser og handlinger og
sammen arbejder på at skabe nye mestringsstrategier
 NADA, som er øreakupunktur, der anvendes til at
dæmpe eksempelvis angst, uro samt fremme søvn og
indre uro. På rusmiddelområdet kan metoden dæmpe
trang og abstinenser.
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Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til.
Det brede sundhedsbegreb

På Handicap- og Psykiatriområdet arbejder vi med det brede
sundhedsbegreb, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte
borger ud fra de 4 fokusområder: kost, socialt liv, fysisk aktivitet samt psykisk velvære for på denne måde at forbedre borgerens livskvalitet.

Fysiske rammer og tilgængelighed

Behandlingen foregår i lokaler tilknyttet Brønderslev Rusmiddelcenter, Jyllandsgade 5, 9700 Brønderslev, der er beliggende i gåafstand fra Brønderslev centrum. Der er offentlige
transportmuligheder til stedet.

Økonomi

Behandlingen er gratis.

Visitering

Der skal visiteres til behandling. Dette sker ved henvendelse
til:
Unge 16 - 18 år:
Unge- og familieafdelingen
Tlf.: 9945 4705
Indtil 30 år:
Ungecentret
Misbrugskonsulent Berit Venø på tlf. 9945 5009 eller
9945 4705 i telefontiden:
mandag – onsdag 8.00 – 15.00,
torsdag 8.00 – 17.00
fredag 8.00 – 14.00.
Over 30 år:
Visitationen, Det Specialiserede Område
Tlf.: 9945 4421 i tlf.-tiden kl. 8.00 – 14.00
Ved visitation afklares om du er i målgruppen til behandling i
Brønderslev Rusmiddelcenter og hvilken type behandling du vil
få glæde af.
Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold
til de mål du sætter dig for din behandling. Denne plan vil
lægge til grund for din videre behandling.
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Hvordan søger du om tilbuddet?

Du henvises af din hjemkommune, som træffer afgørelse ud
fra en behovsvurdering.

Hvis du vil vide mere:

Vi henviser til:
Tilbudsportalen
(www.tilbudsportalen.dk) hvor du også kan finde tilsynsrapporter
Stedets beskrivelse på kommunens hjemmeside
(www.bronderslev.dk)
Du er altid velkommen til at kontakte tilbuddets leder pr. mail
eller telefonisk. Se forside.
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