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Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 – jan. 2011
Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg
Formål med kvalitetsmålingen
Denne kvalitetsmåling har til formål at dokumentere den oplevede kvalitet som Nørbygård
leverer til:
- Borgerne der gør brug af Nørbygård tilbud
- De kommunale misbrugskonsulenter
- Ledere af misbrugscentrene

Beskrivelse af Nørbygård
Nørbygård har et helhedsorienteret tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol,
medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige
sociale problemer.
Nørbygård er opdelt i tre specialiserede tilbud:
- Alkoholbehandlingsenhed, jf. Sundhedslovens § 141, målrettet mennesker, der er
afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer.
- Bosted, jf. Servicelovens § 110, tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for
personer med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske
problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
- Efterbehandlingsbotilbud, jf. Sundhedslovens § 141, målrettet personer der har gennemført
et primært behandlingsforløb og som har behov for et længerevarende
efterbehandlingsforløb.

Kvalitetsmålingens design i 2011
Der er tidligere i 2003 blevet lavet en kvalitetsmåling af den oplevede kvalitet af Nørbygårds
tilbud. Denne 2011-kvalitetsmåling er en opfølgning på denne ”miniundersøgelse”. Den
største forskel er, at den tidligere kvalitetsmåling blev foretaget via spørgeskema, og denne
måling er foretaget via det samme spørgeskema med tilføjelser, men er denne gang
foretaget som enten telefoninterview eller face-to-face semistruktureret interview. Dette har
givet en væsentlig højere svarprocent, selvom der stadig har været ca. 20 borgere som ikke
har været kontaktbare i dataindsamlingsperioden. Til 2011-målingen er tillige knyttet data
indhentet fra medarbejdere og ledere fra misbrugscentrene. Som afslutning på
dataindsamlingen er der spurgt til Nørbygårds medarbejderes og lederes fortolkninger af
kavlitetsmålingens resultater. Alle data er indhentet i perioden november 2010 – januar
2011.
Validiteten af kvalitative semistrukturerede interviews kan selvfølgelig problematiseres, og
der kan være vanskeligheder forbundet med at tage notater undervejs i et interview. Men det
har været et valg, at få en højere svarprocent – alle de kontaktede har valgt at deltage i
interviewet – mod at få respondenternes egne skriftlige udsagn. Det semistrukturerede
interview giver fordele i kraft af, at aktuelle emner og temaer kan fremkomme i dialogen.
Der kan endvidere opstå læringsmuligheder og nye udviklingspotentialer kan undersøges i
dialogen. Dialogen kan understøtte den i forvejen høje grad af tillid mellem Nørbygård og
borgerne, misbrugskonsulenterne og lederne i kommunerne.
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Det har været lederne på Nørbygård, som har foretaget interviewene med
misbrugskonsulenterne og lederne af misbrugscentrene, og det har været fem medarbejdere
og en leder, som har foretaget interviewene med borgerne, der har været visiteret til
Nørbygård. Det har været evaluator erhvervspsykolog Klaus Falkenberg, der har indsamlet
data fra de afsluttende vurderinger fra Nørbygårds medarbejdere og ledere.
Ved den forrige anonyme kvalitetsmåling kan der have været en bias i udsagnene fra
borgerne, idet det har været frivilligt og anonymt at svare. Nogle borgere har muligvis ikke
svaret, hvis de har haft det skidt, og andre er ikke komfortable med at skrive. Ved den nye
kvalitetsmåling har man ikke kunnet ”putte” sig ind under anonymiteten, og vi har en god
indikation for at have mere valide tal for borgernes faktiske tilstand, når de har talt med
medarbejdere, de tidligere har arbejdet sammen med om deres udvikling.
Dataanalysen og resultaterne er fremkommet ved at sammenholde alle data fra de to
kvalitetsmålinger. I nogle tilfælde findes der ikke opgørelser fra den første måling, som kan
sammenlignes med specifikke målepunkter fra den nye 2011-måling.
Der er i 2003-målingen 27 respondenter, og i 2011-målingen er der 43 borgere, der har
responderet på spørgsmålene (22 fra botilbudene, og 21 fra alkohol-behandlingen). Dvs. i alt
70 respondenter. I 20111-målingen har vi endvidere bedt 11 kommuners
misbrugskonsulenter (23) og ledere (11) af misbrugscentrene svare på deres oplevelse af
Nørbygårds leverede kvalitet.

Lederne fra misbrugscentrene siger
Vi har stillet 3 spørgsmål til lederne af de kommunale tilbud fra følgende 11 kommuner;
Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Holstebro (som også servicere Struer og Lemvig kommuner),
Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Esbjerg (som også servicere Billund, Varde, Vejen
og Fanø kommuner), Silkeborg og Skanderborg.
Spørgsmål 1) til ledere af kommunale misbrugscentre
Hvorfor er Nørbygård et af de tilbud I bruger?
Svar:
Godt
•
•
•
•
•
•
•

og troværdigt samarbejde
Vi er meget glade for Nørbygård
Samarbejdet generelt fungerer godt.
Overordnet set er vi rigtig glade for jeres tilbud – godt samarbejde.
I er samarbejdsorienteret
Det skriftlige materiale er velbeskrevet og velfunderet.
I er gode og troværdige samarbejdspartnere
Det, at vi kender institutionen giver en sikkerhed i samarbejdet
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•
•

I er gode til at indkalde til møder og sende statusbeskrivelser ud.
God skriftlighed

Dygtige medarbejdere
• Dygtige behandlere.
• I er gode – I gør det godt – Rigtig godt.
• Ordentlighed
Totalt rusfrit tilbud
• En væsentlig grund til at vi bruger jeres tilbud er, at det er et totalt rusfrit sted.
Borgerne har brug for en periode med en almindelig dagligdag med struktur,
madlavning, rengøring og samtaler.
• Vi sætter stor pris på en periode, hvor alkoholen ikke fylder og hvor borgerne får et
håb om, at der er et liv der ser anderledes ud fremover.
Både
•
•
•

bosted og alkoholbehandling
I har både bosted og alkoholbehandling
I har både et bosted og et behandlingstilbud – det er godt.
Bostedet, jf. SEL. § 110.

Match mellem kommunale tilbud og Nørbygårds tilbud
• I har en struktureret og kognitiv tilgang i behandlingen, som matcher vores egne
tilbud.
• Der er sammenhæng i det vi gør med jer/Nørbygård.
Individuelle forløb
• Vi har gode erfaringer med forløbene på Nørbygård.
• Der kan laves særaftaler i forhold til den enkelte brugers behov.
• Psykologisk udredning.
• Et tilbud vi anvender til de mere velreflekterede brugere.
Familiebehandling
• Familiebehandling – der inddrager alle i familien.
• Parsamtaler.
Tilbagefaldsforebyggende
• Vi bruger Nørbygård på grund af metodevalg (Gorski, tilbagefalds-forebyggende
model)
• I arbejder med tilbagefaldsforebyggelse
• Midtvejshuset er et godt tilbud med tilbagefaldsforebyggende terapi.
Spørgsmål 2) til ledere af kommunale misbrugscentre:
Leverer Nørbygård den ydelse, du forventer (Ja/nej)?
Begrund svar:

5

Troværdigt samarbejde
• Ja – I overholder aftaler.
• Ja – I er dygtige til at samarbejde – aftaler efterkommes.
• Ja - I er troværdige og samarbejdsorienteret
• Ja - samarbejdet omkring den enkelte bruger fungerer godt. Derfor er konsulenten
hele tiden opdateret i forhold til eventuelle ændringer eller tilbagefald under
behandlingsforløbet.
Dygtige medarbejdere
• Ja - jeres bostedstilbud er faglig meget kompetent.
• Ja - bosted er faglig i top.
• Ja – vi har ikke oplevet tilbagefald efter døgnbehandling
• Ja – jeres bosted har mere indhold end andre §110 tilbud.
• Ja - Nørbygård har udviklet sig meget positivt.
Spørgsmål 3) til ledere af kommunale misbrugscentre
Har du forslag til områder, hvor Nørbygård kan blive bedre ?
Forslag:
Flere
•
•
•
•

tilbud der drager fordel af at have både bosted og behandling
Godt at Nørbygård både er bosted og behandling.
Mulighed for afrusning på Nørbygård.
Mulighed for flere individuelle samtaler til borgerne i Nørbygård bosted.
Mulighed for psykiatrisk konsulent – det er et stort behov, som en del andre
døgnbehandlingsinstitutioner kan tilgodese.

Kortere og mere intensive tilbud
• Kortere intensive og målrettede tilbud om behandling, f.eks. 6 – 8 uger.
• Kortere og intensive forløb til tilbagefaldsklienter, f.x. 2-3 ugers varighed med
tilbagefaldsarbejde, og arbejde med de justeringer der eventuel kan være.
Hurtig handling i samarbejde
• Hvis en bruger dropper ud af behandlingen, ønsker vi at blive involveret på et så
tidligt tidspunkt som muligt.
• Det vil være ønskværdigt, hvis de nye takster for det kommende år sendes ud
tidligere end de hidtil er blevet, gerne før d. 1. november.
Roser
• Ros og anerkendelse af Nørbygårds tilbud
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Misbrugskonsulenterne siger
Vi har stillet 3 spørgsmål til misbrugskonsulenterne m.fl. i de kommunale tilbud fra følgende
11 kommuner; Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Holstebro (som også servicere Struer og
Lemvig kommuner), Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Esbjerg (som også servicere
Billund, Varde, Vejen og Fanø kommuner), Silkeborg og Skanderborg.

Spørgsmål 1) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl.
Hvad er det, der efter din mening kendetegner Nørbygård ?
Godt og troværdigt samarbejde
• Såvel beboere som samarbejdspartnere nyder godt af den imødekommenhed, som
personalet udstråler og viser.
• Et godt hus at komme i, god ånd og et rart sted.
• Føler mig altid velkommen – det samme gør brugerne
• Godt kollegialt samarbejde i hele Nørbygård.
• Har mødt personlig forståelse ved afbud til møde pga. snevejr
• God feedback
• Nørbygård har til fulde levet op til mine forventninger.
• Kompetente handleplaner og gode samarbejdsmøder.
• Samarbejdsvilligheden og respekten for andres faglighed (ambulant) er også et
kendetegn for Nørbygård.
• Gode at samarbejde med.
• I skaber tillid
• Professionelt, god feedback, inddragelse i beslutninger undervejs ved ophold i
bosted.
• God skriftlighed.
• Individuelle handleplaner/opholdsplaner for den enkelte borger.
• Føler sig velkommen i huset, god modtagelse.
• Høj grad af professionalisme koblet naturligt sammen med en personlig, nærværende
og troværdig måde at møde andre mennesker på i svære problemstillinger.
• Samarbejdet er super.
• Glæden og humoren som er en naturlig del af Nørbygård er ligeledes et kendetegn.
• Tilgængelighed og åbenhed, jeg føler mig mødt og der bliver lyttet til mig.
• Føler sig imødekommet og hørt som samarbejdspartner.
• Imødekommenhed, venlighed og gode tilbagemeldinger.
• Tryghed i samarbejdet
• Samarbejdet generelt fungerer godt.
• Behageligt miljø og imødekommende personale – man føler sig velkommen.
• Det skriftlige materiale er velbeskrevet og velfunderet.
• Tydelig i kommunikation, både mundtlig og skriftlig.
• Altid godt forberedt og klar til samarbejdsmøder
Dygtige medarbejdere
• Rummelighed – fleksibilitet – faglighed
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Faglig professionelt, godt behandlingsarbejde og motivationsarbejde.
God til at tackle dem vi henviser
Rummelige og faglige dygtige medarbejdere.
Ordentlighed
Omsorg.
Høj grad af professionalisme og faglig dygtighed. Derudover er Nørbygård
kendetegnet ved at tilgodese de helt basale behov hos mennesker, så som, tryghed,
forudsigelighed og omsorg.
Meget omsorgsfulde
En fagligt velfunderet institution.
Dygtige behandlere.
God etik, positiv menneskesyn, møder borgeren hvor han/hun er.

Totalt rusfrit tilbud
• Har på det seneste haft mest kontakt med Nørbygård bosted. Her tilbydes stabilitet,
velkvalificeret, alkoholfrit ophold for borgeren, hvor vi kan få en faglig
vurdering/udredning af borgeren i ædru tilstand.
Både bosted og alkoholbehandling
• ”Jeg vil vise dig Danmarks bedste sted” - udsagn fra misbrugskonsulent til klient om
Nørbygård.
• God kombination af bosted og behandling.
• Godt det ikke er et for stort sted. (Her sammenlignes med de store forsorgshjem)
• Seriøse behandlingsmetoder, som virker, hvor der også er plads til at lytte f.eks. når
jeg byder ind med mit bidrag.
• Jeg oplever stedet være i en vedvarende proces for at blive bedre til behandling, hvor
viden udefra er velkommen, hvor Nørbygård ikke lukker sig om sig selv – Herligt.
• Positivt at der er både bosted og behandling.
• Bostedet, jf. SEL. § 110.
Match mellem kommunale tilbud og Nørbygårds tilbud
• Den måde Nørbygård arbejder på hænger godt sammen med vores
behandlingstilgang i misbrugscentret.
• Helhedsorienteret behandling, før under og efter.
• Helhedsorienteret inddragelse af samarbejdspartnere, familie, netværk.
• Den høje grad af faglig viden indenfor alkoholområdet med alt den kompleksitet dette
område indeholder.
• Det kræver fleksibilitet på mange niveauer og det mestrer Nørbygård i stor
udstrækning
Individuelle forløb
• Åbenhed om hvad der er godt for beboeren - uden at tænke på, hvor I kan tjene flere
penge.
• Kan rumme svære klienter.
• Stor professionalisme, engagement, respekt for det enkelte menneske.
• Tager hensyn til den enkelte borger
• God til at fastholde arbejdspunkter og forløb i forhold til borgerne.
8

•
•
•
•
•

At Nørbygård i behandlingsforløbet tager udgangspunkt i lige netop denne borgers
problematikker, hvilket vurderes til at være helt afgørende for et vellykket forløb.
Nogle beboer har fordel af lang afstand hjemmefra
Der kan laves særaftaler i forhold til den enkelte brugers behov.
Respektfuldhed på alle niveauer kendertegner i allerhøjest grad Nørbygård.
Psykologisk udredning.

Familiebehandling
• Godt fleksibelt samarbejde, tilbud til hele familien.
• God ånd og tilgang til arbejde med beboerne og deres familier.
• Familiebehandling – der inddrager alle i familien.
• Parsamtaler.
Tilbagefaldsforebyggende
• Midtvejshuset er et godt tilbud med tilbagefaldsforebyggende terapi.

Spørgsmål 2) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl.
Hvor tilfreds er du med samarbejdet med Nørbygård omkring den enkelte beboer ?
Særdeles
tilfredsstillende
Inddragelse/information 15
Dokumentation
14
Faglighed
19
Aftaler
15
Andet
1

Tilfredsstillende
8
8
4
8

Neutral

Utilfredsstillende

Særdeles
utilfredsstillende

Ved
ikke

1

Spørgsmål 3) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl.
Har du forslag til områder, hvor Nørbygård kan blive bedre ?
Geografi
• Nørbygård er beliggende i en fantastik natur.
• At Nørbygård ligger lidt tættere på os !
• At Nørbygård geografisk ligger tætter på os.
• Geografisk lang afstand til Nørbygård. Forslag om samarbejdsmøder som
telefonmøder og mulighed for straks-indskrivning.
Tilkøb af ydelser og nye tilbud ønskes
• Vil gerne have mulighed for at købe enkelt ydelser som test, benægtelse m.v. fra
alkoholbehandlingen medens beboeren er i Bosted.
• Forslag om en fast tilknyttet psykiater.
• Mulighed for psykiatrisk konsulent – det er et stort behov, som en del andre
døgnbehandlingsinstitutioner kan tilgodese.
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•
•
•
•

I er gode til at omstille jer til omverdenens behov – hvilket er utrolig positivt for os,
der sidder i ambulant regi, og er i kontakt med bevillingsmyndigheder.
Er der mulighed for at udnytte vores samarbejde omkring efterbehandling/
efterforsorg ?
Forslag om afrusningsmulighed.
Mulighed for afrusning på Nørbygård.

Mere samarbejde
• Som ny konsulent er det vigtigt med information om Nørbygård, herunder
samarbejdsmodel, det vil komme borgeren til gode.
• Ønsker inddragelse i overvejelser om eventuel ophold i Midtvejshuset, før det drøftes
med borgeren
• Status skal sendes tidligere så man kan forberede sig og stille uddybende spørgsmål,
gerne 1 uge før.
• Statusskrivelser skal være der i god tid. Min. 4 dage før samarbejdsmødet.
• Ved eventuelt afbrydelse af behandlingen, vil jeg gerne inviteres til et møde sammen
med borgeren og jer. Dette for at sikre størst mulig åbenhed og synlighed omkring
årsag til at behandlingen afbrydes og for at forebygge myter om behandlingen.
Samtidig vil det også give borgeren en chance mere til at tænke over sine handlinger.
• Ønskværdigt, at de nye takster sendes ud tidligere end de hidtil er blevet. Idet
behandlingsforløb der eksempelvis påbegyndes i november og derfor fortsætter ind i
det nye år.
• Mere inddragelse af beboerens netværk, også i Nørbygård bosted.
Roser
• Godt med Bosted og Alkoholbehandling i samme hus.
• Godt med den daglige struktur – også i Bosted, og at der er fokus på de basale behov.
• Glad for samarbejdet med bosted, herunder afvikling af samarbejdsmøder,
problemstillinger bliver synliggjort.
• Har ikke oplevet økonomisk begrænsninger ifht. døgnbehandling, men mange
klienter vil helst være hjemme.
• Godt at Nørbygård primært er for alkoholmisbrugere, da nogle i denne gruppe ikke
kan klare de unge misbrugere af stoffer.
• Glade for samarbejdet, men vil gerne Nørbygård kunne flytte lidt syd på!!!!!
• Glad for samarbejde.

Sammenfattende for ledere og medarbejdere af misbrugscentrene
Medarbejderne i misbrugscentrene er ”særdeles tilfredse” med samarbejdet
Af alle svar til spørgsmål 2); ”Tilfredshed med samarbejdet?” fra misbrugskonsulenterne er
mere end 2/3 af svarene; ”særdeles tilfredsstillende” hvad angår samarbejdet med
Nørbygård. Kun en enkelt af de 23 respondenter er ”neutral” på kvalitetsoplevelsen af
dokumentation.
Når tallene fra spørgsmål 2) sammenholdes med de kvalitative udsagn fra spørgsmål 1);
”Hvad kendetegner Nørbygård?”, så er det tankevækkende, hvor positivt medarbejderne på
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misbrugscentrene omtaler Nørbygård. De er ”særdeles tilfredse” med både samarbejde,
medarbejdernes dygtighed, totalt rusfrit tilbud, de individuelle forløb, familieinddragelse,
tilbagefaldsforebyggelsen, det gode match mellem Nørbygårds og de kommunale tilbud, og
det helhedsfokuserende i at have både bosted og alkoholbehandling på samme matrikel.
Når spørgsmål 3) vurderes i forhold til de ”særdeles tilfredse” medarbejdere i
misbrugscentrene – Hvad kan gøres bedre? – Så er det mange forslag til nye tilbud/ydelser
som efterspørges, og mange forslag til en udbyggelse af samarbejdet. Det er også tydeligt at
der er mange roser til Nørbygård. Geografien kan der ikke ændres på, og der er de smukke
omgivelser som plus, og samtidig udgør afstanden til kommunerne en tidsmæssig
udfordring for samarbejdet.
Lederne mener, at Nørbygård lever op til aftaler og forventninger om samarbejde og
faglig kvalitet
Alle adspurgte ledere af misbrugscentrene svarer ”Ja” til at Nørbygård lever op til deres
forventninger om de ydelser, der skal leveres.
Spørgsmål 1) til lederne; ”Hvorfor er Nørbygård et af de tilbud I bruger?” begrundes med
troværdigt samarbejde, medarbejdernes dygtighed, totalt rusfrit tilbud, de individuelle
forløb, familieinddragelse, tilbagefaldsforebyggelsen, det gode match mellem Nørbygårds og
de kommunale tilbud, og det at have både bosted og alkoholbehandling.
Spørgsmål 3) til lederne; ” Hvad kan gøres bedre?” svares med konstruktive forslag af stor
værdi. Der foreslås flere tilbud der drager fordel af at have både bosted og behandling,
kortere og mere intensive tilbud, hurtigere handling i forhold til borgerne, samt ros for det
arbejde der allerede laves.

Borgerne siger
Borgernes svar i kvalitetsmålingen for 2011 sammenholdes med den tidligere
kvalitetsmåling fra 2003.
Begge målinger har henvendt sig til borgere, som har afsluttet alkoholbehandling eller
botilbud minimum 3 - 15 måneder efter, de er udskrevet Nørbygård. 6 - 15 måneder er dog
sat som grænse i den nyeste kvalitetsmåling, idet vi er interesseret i at måle på den
længerevarende effekt af Nørbygårds indsats.
Den nye 2011 kvalitetsmåling er opgjort for henholdsvis A) alkoholbehandling (22 borgere)
og B) bosted (21 borgere). I alt 43 borgere
Kønsfordeling
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Mand/Kvinde
Ingen opgørelse (27 borgere)
M = 17 / K = 5
M = 14 / K = 7
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Det er almindeligt at hovedsageligt mænd har alkoholproblemer og modtager hjælp. I de to
kvalitetsmålinger er der tilsammen 70 respondenter.
Spørgsmål 1) Lever du nu et ædru/rusfrit liv?
Ædru/rusfrit liv
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Ja / Nej (%)
J = 85% / N = 15%
J = 68% / N = 32%
J = 95% / N = 5%

Behandlingen har tydeligvis effekt. Der er færre fra botilbudene der udtrykker, at de lever et
ædru/rusfrit liv, end fra alkoholbehandlingen. Der er stadig mere end 2/3 der lever rusfrit
efter endt boophold på Nørbygård, mens det er alle på nær en enkelt fra
alkoholbehandlingen.
Spørgsmål 2) Hvilken type misbrug /afhængighed har du arbejdet med på Nørbygård?
Typer misbrug
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Alkohol / Medicin / Hash (%)
A = 96% / M = 4% / H = 7%
A = 95% / M = 27% / H = 9%
A = 90% / H = 10%

Bemærk: Samme borger kan have blandingsmisbrug, hvorfor %-tallene ikke summer til 100.
Langt de fleste har direkte alkoholproblemstillinger, men også afledte misbrugsproblemer,
specielt med medicinmisbrug (Bosted), er i den nyeste måling en tiltagende problematik,
som håndteres på Nørbygård. Behandling af antal hashmisbrugere udgør ca. 10%.
Spørgsmål 3) Har du haft tilbagefald efter endt behandling? - Hvis "Ja" angiv antallet
Tilbagefald
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Ja (%) Antal gange
J = 22% (1 – 3 gange) / J = 15% (4 – 6 gange)
J = 50% (1 – 2 gange) / J = 9% (3 – 4 gange)
J = 33% (1 – 2 gange) / J = 14% (3 – 4 gange)
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Der er tilsyneladende flere i den nyeste kvalitetsmåling, der får tilbagefald efter endt
behandling end i 2003-målingen. Stadig er det 41% fra bostedet og hele 53% fra
alkoholbehandlingen, som ikke får tilbagefald 6 – 15 måneder efter endt behandling på
Nørbygård. 2003-målingen ligger væsentlig lavere end 2011-tallene. Dette tilskrives
forskellen på det anonyme og frivillige design fra 2003, og det nyeste design, hvor borgerne
ikke siger fra til at deltage i undersøgelsen, når først en medarbejder har fået kontakt. På
denne vis får vi svar fra de borgere, som i 2003-målingen har kunnet ”putte sig” og undlod
at svare.
Spørgsmål 4) Har du brugt Nørbygårds efterbehandlingstilbud/efterforsorg efter
udskrivning?
Efter udskrivning
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Ja (%)
J = 67%
J = 41%
J = 69%

Der gøres flittigt brug af Nørbygårds gensynsdage, efterbehandlingslørdage,
Nørbygårdforeningen, etc. Borgerne fra botilbudene gør dog væsentlig mindre brug af
Nørbygårds efterbehandlingstilbud. Samlet set er der et lille fald fra 2003 til 2011 i
benyttelsen af Nørbygårds efterbehandlingstilbud.
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Spørgsmål 5) Har du gjort brug af andre efterbehandlingstilbud efter udskrivning?
Efter udskrivning
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Ja (%)
J = 74%
J = 91%
J = 81%

Kommunernes misbrugscentre står for langt den største del af de andre
efterbehandlingstilbud som benyttes, men også AA benyttes. Dette tyder på, at der bliver
samlet godt op på borgerne i efterbehandlingstilbudene fra kommunerne.
Spørgsmål 6) Hvordan har du det fysisk nu i forhold til hvordan du havde det før dit
behandlingsophold?
Fysisk tilstand
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Bedre / Uændret / Dårligere (%)
Be = 89% / Uæ = 11% / Då = 0%
Be = 77% / Uæ = 14% / Då = 9%
Be = 76% / Uæ = 19% / Då = 5%

Langt de fleste (mere end 3/4) får det fysisk bedre efter opholdet på Nørbygård. I den nyeste
måling ses at nogle få borgere har fået det værre fysisk efter opholdet.
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Spørgsmål 7) Hvordan har du det psykisk nu i forhold til hvordan du havde det før dit
behandlingsophold?
Psykisk tilstand
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Bedre / Uændret / Dårligere (%)
Be = 89% / Uæ = 11% / Då = 0%
Be = 81% / Uæ = 14% / Då = 5%
Be = 90% / Uæ = 10% / Då = 0%

Langt de fleste får det psykisk bedre efter opholdet på Nørbygård. I den nyeste måling ses at
en enkelt har fået det værre psykisk efter opholdet.
Spørgsmål 8) Hvordan er dit forhold til din nære familie nu i forhold til før dit
behandlingsophold?
Forhold til familie
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Bedre / Uændret / Dårligere (%)
Be = 76% / Uæ = 16% / Då = 8%
Be = 73% / Uæ = 23% / Då = 5%
Be = 62% / Uæ = 29% / Då = 9%

De fleste opnår bedre familierelationer efter behandlingsopholdet på Nørbygård. Nogle få
borgere oplever at det familiemæssige forværres.
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Der er lavet et tillægsspørgsmål i 2011-målingen for borgerne der har været i
alkoholbehandlingen: Er det dit indtryk at dine pårørende har fået hjælp og støtte fra
Nørbygård? Svaret er, at 2/3 siger ja til dette, mens den resterende 1/3 siger nej, eller ikke
har pårørende.
Spørgsmål 9) Hvordan er dit forhold til dit øvrige netværk nu i forhold til hvordan du
havde det før dit behandlingsophold?
Forhold til netværk
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Bedre / Uændret / Dårligere (%)
Be = 67% / Uæ = 26% / Då = 7%
Be = 59% / Uæ = 32% / Då = 9%
Be = 52% / Uæ = 43% / Då = 5%

De fleste oplever forbedringer i relationerne til netværket, men en stor del oplever forholdet
uændret. Nogle få oplever at netværksrelationerne forværres.
Spørgsmål 10) Hvordan er din tilknytning til arbejdsmarkedet efter dit
behandlingsophold?
Arbejdsmarkedet
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Bedre / Uændret / Dårligere (%)
Ingen opgørelse
Be = 41% / Uæ = 59% / Då = 0%
Be = 71% / Uæ = 29% / Då = 0%
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I den nyeste kvalitetsmåling er der en del borgere der har fået forbedret deres tilknytning til
arbejdsmarkedet. Specielt borgerne i alkoholbehandlingen oplever bedre tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Spørgsmål 11) Hvordan er din forsørgelse i dag?
Forsørgelse
2003
2011 (Bosted)
(Alkoholbeh.)

Selvforsørgende
Ingen opgørelse
18%
50%

A-kasse
5%
10%

Offentlig hjælp
41%
25%

Pension
36%
15%

Borgere der har været tilknyttet botilbudene har tydelige vanskeligheder med at forsørge sig
selv. Det går mærkbart bedre for borgerne i alkoholbehandlingen hvor halvdelen er
selvforsørgende.
Analyse af borgernes svar på de 11 kvantitative spørgsmål
For første gang har Nørbygård fået belyst de markante forskelle der er i botilbudenes og
alkoholbehandlingens borgere.
Borgerne som har gjort brug af Nørbygårds botilbud har i sammenligning med
alkoholbehandlingens borgere mærkbart vanskeligere ved, at:
- Forsørge sig selv
- Få en tilknytning til arbejdsmarkedet
- Leve et ædru/rusfrit liv
- undgå at få tilbagefald
Alligevel har borgerne i Botilbudene oplevet fremgang i løbet af opholdet på Nørbygård i
forhold til:
- Bedre fysisk og psykisk tilstand
- Bedre relationer til den nære familie og netværk i øvrigt
Borgerne som har været i alkoholbehandlingen på Nørbygård har rigtig gode muligheder for
at lykkedes i deres videre liv, idet de med god sandsynlig:
- Kan blive/forblive selvforsørgende
- Vil forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet
- Oplever bedre fysisk og psykisk velvære
- Holder fast i relationen til Nørbygård i efterbehandlingen
- Lever et ædru/rusfrit liv
- Undgår (for mange) tilbagefald
Tre kvalitative spørgsmål i 2011-målingen
Hvordan oplevede du dit ophold på Nørbygård (Bosted)?
Hvad havde særlig betydning for dig under dit behandlingsforløb på Nørbygård
(Alkoholbehandlingen)?
Har du et bedre liv i dag end før opholdet på Nørbygård?
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Oplevelsen af opholdet på Nørbygård (Bosted)
Borgerne fra botilbudene svarer; Meget positivt, kanongodt, stor hjælp, min redning,
fantastisk, hamrende glad for opholdet, tænker tilbage med glæde, det eneste rigtige, det
bedste jeg har gjort. På den negative side er der svaret; Frustrerende, lidt for pædagogisk
Hvad havde særlig betydning (Alkoholbehandlingen)
Borgerne fra alkoholbehandlingen svarer; Det sociale, sammenhold, lille familie,
gruppeterapien, fået nye venner, fællesskab, engageret personale, reaktionsskema, den
måde personalet er på, at blive mødt som det menneske jeg er, benægtelsesforløbet, de
individuelle samtaler, omsorgen, opdagelsen af at jeg ikke er mine tanker.
Har du et bedre liv nu?
Fire borgere har ”et dyk lige nu” eller mener ikke de har fået et bedre liv. Tre siger, at det er
uændret, men ellers siger resten af borgerne at de har et bedre liv i dag end før opholdet på
Nørbygård. Disse svar korresponderer fint med besvarelserne af spørgsmål 6 og 7 omkring
borgernes fysisk og psykiske tilstand.

Nørbygårds egne fortolkninger af kvalitetsmålingen
Der afholdtes en temadag d. 7/1-2011, hvor ovennævnte resultater, analyser og
sammenfatninger præsenteredes for alle ledere og medarbejdere på Nørbygård. Formålet
med temadagen er at bede ledere og medarbejdere fortolke resultaterne af
kvalitetsmålingen. Følgende tre spørgsmål stilledes til de ansatte på Nørbygård:
A) Hvad er det der gør, at langt de fleste borgere oplever deres ophold på Nørbygård
som en succes?
De ansattes reaktioner på dette spørgsmål hænger fint sammen med de perspektiver som
både borgere, misbrugskonsulenter og lederne af misbrugscentrene giver udtryk for.
Nørbygård-folkene lægger særligt vægt på:
- Rummelighed, både overfor borgerne og borgerens familie, men også i forhold til det, som
medarbejderne oplever at være en af de meget væsentlige effekter af arbejdet med de
visiterede borgere; nemlig at borgerne lærer at være mere tolerante, tålmodige, åbne og
rummelige i et meget betydningsfuldt samvær mellem beboerne.
- Møde borgeren, hvor borgeren er. At blive taget alvorligt/anerkendt/at have respekt for
den enkelte. Derved bliver der plads til individuelle problemstillinger, og borgeren får
mulighed for at lære sig selv bedre at kende.
- Struktur, tryghed og tillid. ”vi mener det, vi siger”. Og medarbejdernes troværdighed
understøttes af at der er ”Hjertevarme” i kombination med en fag-professionel forholden sig
til den enkelte.
- Udviklende fællesskaber, hvor borgeren i samspil med andre genfinder glæden og appetit
på livet. Ofte kommer borgere til Nørbygård med erfaringer som; ensomhed, forladthed,
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svigt, manglende tro på sig selv og livet. Ved at lære hvordan socialt fællesskab har en
helbredende effekt, gives borgerne en mulighed for at forlade isolationen.
B) Hvad er det der gør, at de få borgere oplever deres ophold som havende uændret
eller forværrende indvirkning på deres liv?
Rigtig meget af Nørbygårds arbejde drejer sig om at tilvejebringe motivation for at borgerne
kan ændre deres liv.
- Det gør ondt at blive ædru – og det er svært at blive ædru. Den enkelte borgers lærings- og
udviklingsforløb er meget afhængigt af ”motivation og parathed” i forhold til at skabe en
nødvendig livsforandring og mere positiv livsindstilling.
- Der er borgere, som ikke bliver rigtig placeret i det rigtige tilbud. Det psykiske (eller
psykiatriske) fylder mere end man har kunnet undersøge inden visiteringen til Nørbygård.
Nogle borgere har fra start et ønske om et andet tilbud end Nørbygård.
C) Hvad er det der gør at Nørbygård vedblivende vil være et attraktivt tilbud som
benyttes af
I - Kommunernes misbrugskonsulenter og ledere?
II - Andre (fx private virksomheder eller organisationer)?

Ad CI) Kommunerne
Misbrugskonsulenter og ledere i kommunerne vil forhåbentlig fortsat opleve samarbejdet
med Nørbygård som et forhold hvor, der er et gensidigt forpligtende partnerskab. Et
partnerskab hvor man har stor respekt for hinandens fag-professionelle og organisatoriske
udgangspunkt, og hvor man kan supplere hinanden.
Specielt misbrugskonsulenterne og de ansatte på Nørbygård har tætte samarbejder, hvor der
bliver udvekslet erfaringer, givet gensidig sparring, og man kan give hinanden input som
begge parter kan lære noget af.
Ideer som skal dyrkes:
1. Komme mere ud til kommunerne – Frem for at kommunens ansatte skal komme til os.
2. Temamøder/roadshow om alkoholmisbrug
3. Salgs-mappe med Nørbygårds tilbud - Vi skal forbedre serviceniveauet og give flere
velbeskrevet tilbud.
4. Vi skal anerkende de kommunale ambulante tilbud, og dermed også
misbrugskonsulenterne, og samarbejde med dem om at få det til at virke for den enkelte
borger - og så når/hvis det ikke er nok, stå klar med et døgntilbud.
Ad CII) Private
Det er en stor opgave at opdyrke en ny kundekreds, men der skal forsøges at skabe kontakt
til private virksomheder og organisationer.
Ideer som skal undersøges:
1. Virksomheder/chefer
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faglige organisationer
Erhvervsnetværk
Forsikringsselskaber
Personaleforeninger
Fyraftensmøder/roadshow
Rådgivningsydelser fra Nørbygård

Konklusioner
Lederne af misbrugscentrene mener, at Nørbygård:
- Lever op til aftaler og forventninger om samarbejde
- Faglig kvalitet
Medarbejderne i misbrugscentrene er:
- ”Særdeles tilfredse” med samarbejdet omkring borgerne.
Borgerne som har været i alkoholbehandlingen på Nørbygård har rigtig gode muligheder for
at lykkedes i deres videre liv, idet de med god sandsynlighed:
- Kan blive/forblive selvforsørgende
- Vil forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet
- Oplever bedre fysisk og psykisk velvære
- Holder fast i relationen til Nørbygård i efterbehandlingen
- Lever et ædru/rusfrit liv
- Undgår (for mange) tilbagefald
Borgerne som kommer i behandling på bostederne har vanskeligere og ofte længerevarende
behandlingshistorie end borgerne som kommer i alkoholbehandlingen. Alligevel har
borgerne i Botilbudene oplevet fremgang i løbet af opholdet på Nørbygård i forhold til:
- Bedre fysisk og psykisk tilstand
- Bedre relationer til den nære familie og netværk i øvrigt
De ansatte vurderer ud fra resultaterne i kvalitetsmålingen, at de gode resultater
overvejende skyldes:
- Rummelighed
- At kunne møde borgeren, hvor borgeren er
- Struktur, tryghed og tillid
- Udviklende fællesskaber
Det er forhåbningen at alle interessenter vil bruge resultaterne af denne kvalitetsmåling i
deres fremtidige arbejde med at sikre borgere med alkoholproblemer kompetent hjælp.
Med venlig hilsen
Erhvervspsykolog
Klaus.falkenberg@gmail.com
Januar 2011
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