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Indledning

Beboerstatistik for Nørbygård alkoholbehandling 2008

Nørbygård ændrede status med virkning fra den 1. januar 2008 til alkoholbehandlingscenter og
bosted. Nørbygård blev opdelt i 3 selvstændige institutioner, som samtidig udgør et helhedsorienteret tilbud og med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet borgernes ønsker og behov.
Der er i 2008 brugt meget energi på at implementere ny plan: ”Nørbygård 2008 – alkoholbehandlingscenter og bosted” og meget er forløbet som planlagt og beskrevet.
Vi har fra beboere og samarbejdspartnere modtaget mange positive tilkendegivelser af indholdet
i ny plan. Således er konceptet omkring alkoholbehandling opkvalificeret og indholdet i behandlingsdelen er udvidet. I forhold til indholdet i Nørbygård bosted er det lykkedes at lave endnu
mere individuelle opholdsplaner, ligesom sundhedsfremmende aktiviteter, afklaring af tilknytning til arbejdsmarkedet og omsorg har fået en central placering.
Nørbygård er en selvejende institution tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, og er landsdækkende. Vi har driftsoverenskomst med Thisted kommune.

Tak for godt samarbejde med Thisted kommune
og øvrige kommuner, rusmiddelcentre og øvrige
samarbejdspartnere i 2008.

Nørbygård, april 2009.
Erik Jeppesen
centerleder
Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00
Direkte 99 17 25 05
ejep@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Udvikling og resultater i 2008
Generelt har 2008 været et godt år, hvor der er blevet leveret ydelser til borgerne af høj kvalitet. Det
har også været et år med store udfordringer omkring implementering af ny plan og dermed nye behandlingsmodeller og opholdsplaner. Således har en engageret og tværfaglig medarbejdergruppe på
20 medarbejdere ydet en flot arbejdsindsats for at nå aftalte mål. I maj måned udkom rapporten: ”Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted – en dokumentation af indsatsen”, udarbejdet af Damtoft
Consult i Århus. Rapporten er et bidrag til kvalitetsudvikling, evaluering og dokumentation af indsatsen
i ny Nørbygård. Lene Damtoft skriver bl.a. i rapporten: ”Stor faglighed, velfunderede kompetencer, anerkendelse som grundlæggende behandlingsetik og massivt fokus på udvikling af de bedste metoder, er
fundamentet for en behandling, som gennem årene har hjulpet mange borgere videre til en ædruelig tilværelse”. Rapporten har givet mange positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere. Rapporten kan
fortsat rekvireres fra Nørbygård og kan ligeledes downloads fra Nørbygårds hjemmeside.

Børn i familier med alkoholmisbrug
I samarbejde med Thisted kommune er det lykkedes at videreføre Nørbygårds tilbud til børn i familier
med alkoholmisbrug i 2009. Det er meget positivt, da videreførelse af Nørbygårds tilbud til børn har et
forebyggende perspektiv og hjælper børnene til et liv med mindst mulige konsekvenser af forældrenes
alkoholmisbrug. Videreførelse af Nørbygårds tilbud til børn er ligeledes med til at fastholde, at Nørbygård har et helhedsorienteret tilbud, ligesom børneprojektet bidrager til at flytte behandlingsfokus fra
alene voksenmisbrugsperspektiv til et børne-/familieperspektiv.

Midtvejshuset - nyt udslusnings- og mentortilbud
Der er i samarbejde med Thisted kommune besluttet at styrke Nørbygårds efterbehandlingsbotilbud.
Som noget nyt vil der i 2009 kunne tilbydes udslusnings- og mentortilbud i forlængelse af ophold i Midtvejshuset, ligesom der tilføres personalemæssige ressourcer. (Se beskrivelse under Midtvejshusets udslusnings- og mentortilbud).
Der er i 2008 arbejdet med udvikling af nye metoder i behandlingen i Midtvejshuset. Ved ophold i Midtvejshuset tilbydes der tilbagefaldsforebyggende terapi – en metode med god effekt i forhold til borgere
med gentagende tilbagefald og som har gennemført primær behandlingen. Ligeledes tilbydes ny metode omkring behandling af antisociale personlighedstræk (Parallelle problemstillinger). I Midtvejshuset arbejdes der målrettet med afklaring af arbejdsmarkeds tilknytning. Netop her er der gode resultater ved tilvalg af Midtvejshusets udslusnings- og mentortilbud.

Etablering af en ny modtageafdeling
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I ny plan: ”Nørbygård 2008 – alkoholbehandlingscenter og bosted” er der medtaget, at der ved Nørbygård skal etableres en modtageafdeling, så beboere der ved indskrivning er påvirket af rusmidler kan
indskrives. Det er besluttet i Thisted kommune, at der i 2009 kan etableres en midlertidig løsning i form
af en pavillion og at der arbejdes på, at der i 2010 kan fremskaffes en anlægsbevilling til en mindre tilbygning. Det vil være en god service til borgerne og samtidige bidrager til, at boafdelingerne fastholdes som rusfrie områder.

Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008
Nørbygård · Nørbyvej 4 · 7730 Hanstholm · Tlf. 99 19 25 00 · www.noerbygaardcentret.dk

Beboerstatistik for Nørbygård alkoholbehandling 2008

Kompetenceudvikling
Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og fagligt kompetent medarbejderteam. Derfor er
der også i 2008 anvendt mange ressourcer på at tilføre alle medarbejdere nye kompetencer, som matcher pågældendes stilling. Alkoholbehandlingen har i 2008 samarbejdet med certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse Anne Grethe Nyeng, Cenaps Danmark, omkring supervision og undervisning. I
bosted tilknyttes ny supervisor og terapeut Gunna Thise.
Et nyt overordnet mål for et ophold i Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted er: Udvikling og
Forandring. Udvikling og Forandring er noget den enkelte selv skaber ved at tilegne sig ny viden og ved
at foretage tilvalg og fravalg. For at fremme denne proces, er det vigtigt, at borgerne møder kompetente
medarbejdere. Vi har i 2008 igangsat en proces omkring revidering af Nørbygårds kompetenceplaner,
så de målrettes medarbejderne i alkoholbehandling og bosted.

Nørbygårdforeningen – et netværk af ædru alkoholikere og deres familier
Nørbygårdforeningen har også i 2008 haft et højt aktivitetsniveau, som dels omfatter selvhjælpsgrupper/lokalgruppemøder, weekendture, familielejre m.v. Nørbygårds netværkskonsulent er bindeled mellem Nørbygård og Nørbygårdforeningen. Foreningen har i dag ca. 300 medlemmer, primært tidligere
brugere og pårørende, frivillige støttepersoner m.fl. Nørbygårdforeningen er et godt tilbud og en del af
Nørbygårds efterbehandling/efterforsorg. Mange frivillige yder en stor indsats og bidrager til, at skabe
fællesskab, oplevelser og støtte til fortsat ædruelighed efter et ophold på Nørbygård.
Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i Thisted, Nykøbing, Skive, Viborg, Holstebro og Ikast. Her mødes tidligere beboere og deres pårørende 1 til 2 gange månedligt i et rusfrit fællesskab og for at opbygge et socialt netværk.

Økonomi 2008
Nørbygårds regnskab for 2008 er endnu ikke udarbejdet. Regnskabet udarbejdes af Thisted kommune.
Revideret regnskab 2008 vil medio 2009 kunne rekvireres ved henvendelse til Nørbygård.
Foreløbig vurdering er, at der vil kunne præsenteres et tilfredsstillende regnskab 2008 for Nørbygård,
hvor der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til budget 2008.

Beboerstatistik for Nørbygård bosted
Der henvises til udarbejdet beboerstatistik for Nørbygård bosted. Heraf fremgår bl.a., at i alt 51 personer i 2008 har haft ophold i bosted. Den gennemsnitlige opholdstid har været 71,3 dage og den gennemsnitlig belægning i perioden har været 10,0 beboere. Det giver en belægning i døgnafdelingen på
100,0 %. Jf. ny plan blev der med Thisted kommune aftalt dagtilbud med 4 pladser i Nørbygård bosted.
Der kun i meget begrænset omfang gjort brug af dette tilbud i 2008.
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Udvikling og resultater i 2008 (fortsat)

Jf. udarbejdet statistik har Nørbygård bosted i 2008 samarbejdet med 14 kommuner i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Beboerstatistik for Nørbygård alkoholbehandling
Jf. udarbejdet beboerstatistik har i alt 46 personer modtaget Nørbygårds alkoholbehandlingstilbud. Den
gennemsnitlig opholdstid har været 82,5 dage og den gennemsnitlige belægning i perioden har været
10,4 beboere. Det giver en gennemsnitlig belægning i døgnafdelingen på 104,0 %. Jf. ny plan skulle der
være mulighed for at beboere i alkoholbehandling kunne medbringe børn, dog under forbehold af, at
det også var børnenes tarv. Dette tilbud er ikke blevet brugt i 2008, hvorfor dette tilbud ophører ved
udgangen af året.
I alkoholbehandlingen har vi et børne- og familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien.
Derfor har Nørbygård også tilbud til pårørende og børn. Jf. udarbejdet statistik har i alt 45 pårørende
til alkoholmisbrugere, som har været i behandling på Nørbygård, modtaget Nørbygårds tilbud til pårørende som omfatter 3 familiedage, 3 pårørendedage, individuelle samtaler og parsamtaler. Endvidere
har 38 børn modtaget Nørbygårds tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug, som omfatter indledende familiemøde, gruppeaktiviteter, individuelle samtaler og aftalte familiesamtaler.
Jf. udarbejdet beboerstatistik har Nørbygård alkoholbehandling i 2008 samarbejdet med 10 kommuner,
fordelt i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Beboerstatistik for Nørbygård Midtvejshuset
Jf. udarbejdet beboerstatistik for Nørbygård Midtvejshuset har i alt 18 personer haft ophold i Midtvejshuset. Den gennemsnitlig opholdstid har været 110,5 dage og den gennemsnitlige belægning i perioden
har været 4,29 beboere. Det giver en gennemsnitlig belægning i døgnafdelingen på 107,25%.
Hertil kommer aktiviteter omkring efterværn. 5 personer har modtaget et målrettet udslusnings- og
mentortilbud, som bl.a. har omfattet tilbagefaldsforebyggende terapi. Der er positive resultater ved tilvalg af denne ydelse, ligesom der er høj fokus på arbejdsmarkedstilknytning.
Jf. udarbejdet beboerstatistik har Nørbygård Midtvejshuset i 2008 samarbejdet med 8 kommuner, fordelt i Region Midtjylland og Region Nordjylland.
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Beskrivelse af Nørbygård bosted
Beboerstatistik for Nørbygård alkoholbehandling 2008

Nørbygårds bosted er tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte, for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er også kendetegnet
ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer.
Ved ophold i Nørbygårds bosted arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og der udarbejdes en individuel opholdsplan.
Under opholdet vil beboerne have tilknyttet en kontaktperson, som yder samtaler, støtte og omsorg
med udgangspunkt i personlige problemstillinger. Der vil ligeledes være mulighed for at få socialrådgiver bistand. Nørbygårds lægekonsulent vil foretage en lægelig udredning og under behandlingsforløbet yde nødvendig bistand.

Mål med botilbuddet
At støtte den enkelte beboer i en afklaringsproces og danne ramme for at træffe personlige valg med
henblik på at nå sine personlige mål for den nærmeste fremtid, herunder at opnå den størst mulige grad
af:
•
•
•
•
•
•

selvforsørgelse
funktion på arbejdsmarkedet
funktion i hjemmet
funktion socialt/familiemæssigt
håndtering af eventuelt misbrug/afhængighed
generel trivsel

Bostøtte
Beboerne står for egen forplejning og de almindelige daglige opgaver, som rengøring, madlavning og
indkøb. Personalet yder støtte til disse aktiviteter, herunder udarbejdelse af sunde kostplaner og madlavning, personlig hygiejne, personlig struktur på hverdagen og til et godt samspil og fællesskab med
de andre i boenheden.

Indhold i hverdagen
Beboerne vil under ophold i bostedet få hjælp og støtte til:
•
•
•
•
•
•
•
•

at udarbejde en opholdsplan
en lægelig og medicinsk afklaring
at have en hverdag uden misbrug af rusmidler
at træne opgaver omkring almindelig dagligsdag levevis
at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter
at deltage i aktiviteter, der målretter sig arbejdsmarkedet
at udarbejde en personlig handleplan efter opholdet
drivkraft i eget liv
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Beskrivelse af Nørbygård bosted (fortsat)

Sundhedsfremmende aktiviteter
Der vil under opholdet være fokus på regelmæssig og sund levevis, herunder sund kost, forebyggelse
af stress og regelmæssig motion. Nørbygård har eget motionsrum, der er tilbud om svømning og der er
mulighed for cykle- og gåture i naturskønne omgivelser. I undervisningsdelen bliver der taget udgangspunkt i emner som afhængighed, konsekvenser af misbrug såvel fysisk, psykisk og socialt.
Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA-modellen, som er virksom i forhold til abstinenser og
stoftrang, fysisk og psykisk uro, anspændthed,søvnproblemer, irritabilitet m.m. NADA behandlingen
betragtes som bivirkningsfri og har en forebyggende effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur giver
øget trivsel og reducerer forbruget af medicinsk behandling.

Arbejdsmarkedet
Under opholdet vil der ske en afklaring af muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der vil
i samarbejde med opholdskommunens Jobcenter blive udarbejdet en handleplan med henblik på at få
fodfæste på arbejdsmarkedet.
Nørbygårds værksteds- og træningstilbud er beliggende på Molevej 17 i Hanstholm. Værkstedsgruppen
leverer forskellige servicetilbud indenfor køkken/rengøring og grønne områder. Herudover tilbydes aktiviteter indenfor træ og metal samt kreativ værksted. Værkstedsaktiviteterne foregår i mindre overskuelige arbejdsfællesskaber, hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer. Værkstedsaktiviteterne er med
til at give den enkelte en aktiv og meningsfyldt hverdag på Nørbygård.

Økonomi
Nørbygårds bosted har driftsoverenskomst med Thisted kommune og drives i.h.t. Servicelovens § 110.
Beboerens opholdskommune betaler en takst pr. døgn for udgifter ved ophold i bostedet. Efterfølgende
ydes der 50% statsrefusion af udgifterne.
Der er brugerbetaling for kost og logi. Dog betales der ikke for logi, hvis beboeren i forvejen har udgifter til bolig. Brugerbetalingen betales almindeligvis ud af egen indkomst, f.x. sygedagpenge eller kontanthjælp. Spørg efter Nørbygårds vejledning om brugerbetaling.

Visitation
Borgeren kan henvende sig direkte til os eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller andre lokale samarbejdspartnere. Før indskrivning på Nørbygård skal ansøgeren på et forbesøg, hvorefter den
egentlige visitation foretages.

8

Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008
Nørbygård · Nørbyvej 4 · 7730 Hanstholm · Tlf. 99 19 25 00 · www.noerbygaardcentret.dk

Ved indskrivning på Nørbygård laves der aftale om, at beboeren under opholdet skal være rusfri. Det
gælder ligeledes ved indskrivningen, da Nørbygård ikke råder over et afrusningstilbud. Vi vil gerne være
behjælpelige med at henvise til afrusningstilbud.
Ophold i Nørbygårds bosted sker i rusfri rammer, hvorfor beboeren ved indskrivning vil blive bedt om
at indgå aftaler omkring fravalg af brugen af alkohol, hash og andre stemningsændrende stoffer under
opholdet. Det forventes, at beboeren under opholdet følger lægekonsulentens anvisninger i forhold til
brug af medicin og evt. nedtrapningsplan.

Efterforsorg
Nørbygårds tilbud om efterforsorg er et tilbud om omsorg og støtte til fastholdelse og videre udvikling
af de personlige resultater og mål, som er opnået under et ophold i Nørbygårds bosted.

Målet med Nørbygårds efterforsorgstilbud er følgende:
•
•
•
•
•
•
•

at aftalt handleplan iværksættes
tilbagevenden på arbejdsmarkedet eller planlægning af en aktiv hverdag
styrkelse af det personlige netværk
træning af sociale færdigheder
styrkelse af sociale tilhørsforhold, personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen
håndtering af eventuel afhængighed af rusmidler
hjælp til planlægning og styring af økonomi

Indhold i efterforsorgstilbuddet
Med udgangspunkt i den enkelte beboers behov, tilrettelægges et individuelt tilbud om støtte, omsorg
og opfølgning på aftalt handleplan med følgende indhold:
• månedlig hjemmebesøg med udgangspunkt i udarbejdet problemliste
• telefonkontakt - efter aftale
• en månedlig gensynsdag på Nørbygård
• bisidder efter aftale
• samtaler efter aftale
• deltagelse i Nørbygårdforeningens aktiviteter, herunder lokalgrupper

Varighed
Nørbygårds efterforsorgstilbud har som udgangspunkt en varighed af 26 uger. Alle beboere tilbydes efterforsorgstilbuddet og der laves individuel aftale.
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Beskrivelse af Nørbygård bosted (fortsat)

Tilbud om støtte– og kontaktperson
Når det skønnes, at der er behov for en mere vedvarende støtte i egen bolig, kan der i samarbejde med
beboerens opholdskommune laves aftale om en støtte- og kontaktperson, jf. Servicelovens § 85.
Der kan laves aftale om, at denne støtte ydes fra Nørbygård.

Nørbygårdforeningen
Nørbygårdforeningen er et netværk af ædru alkoholikere og deres familier. Af væsentlige aktiviteter skal
nævnes selvhjælpsgrupper/lokalgrupper, weekendture og familielejre. Nørbygårds netværkskonsulent
er bindeled mellem Nørbygård og Nørbygårdforeningen.
Nørbygårdforeningen har i samarbejde med Røde Kors, Hanstholm afdelingen, Genbrugsbutikken, Molevej 28, som økonomisk støtter Nørbygårdforeningens aktiviteter. Nørbygårdforeningens øvrige indtægter er brugerbetaling, tilskud fra kommuner, pulje og fonde.
Nørbygårdforeningen laver aktiviteter, som bidrager til:
•
•
•
•

at
at
at
at

fastholde et ædru liv
øge livskvaliteten
skabe fællesskab og opbygge socialt netværk
forebygge nye institutionsophold

Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i Thisted, Nykøbing, Skive, Viborg, Holstebro og Ikast. Her mødes tidligere beboere og deres pårørende 1 til 2 gange månedligt i et rusfrit fællesskab og for at opbygge et socialt netværk.
Yderligere information om Nørbygårdforeningen kan ses på Nørbygårds hjemmeside:
www.noerbygaardcentret.dk
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Beboerstatistik for
Nørbygård bosted 2008
For perioden den 01.01.08 - 31.12.08
ALDERSFORDELING:

18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 -

ialt:

CIVILSTAND:
Enlig

1

2

18

14

2

37

Ægteskab/samlev.

1

2

5

6

-

14

Mand

2

4

16

17

2

41

Kvinde

-

-

7

3

-

10

ANTAL KLIENTER:

2

4

23

20

2

51

6

6

2

1

1

6

1

1

2

KØN:

HENVISNING:
Eget initiativ
Social forvaltning

1

1

12

Læge
Somatisk sygehus
Psyk. syge-/døgnhus
Misbrugscentre

1
1

2

1

2

10

10

23

5

1

6

17

Kriminalforsorg
Aas-bosted
Vibohøj
Anden sel. § 110 inst.
Andet

ÅRSAG (reg. v/indskr.):
Alkoholmisbrug

1

1

15

Blandingsmisbrug

1

2

5

1

3

1

35
8

Medicinmisbrug
Dobb. diagnoser

3

1
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Beboerstatistik for Nørbygård bosted (fortsat)

Antal personer havde ved indskrivningen:
ALDERSFORDELING:

18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 -

ialt:

Ordinært arbejde

3

1

1

5

Støttearbejde

1

2

ARBEJDE:

Intet

3

2

4

19

17

1

43

2

3

19

18

1

43

1

4

2

1

8

1

4

BOLIG:
Egen bolig
Uden bolig
Sel. § 110 institution
Anden institution

INDTÆGT:
Arbejdsløn

3

Arb.understøttelse
Sygedagpenge

1

1

5

8

15

Kontanthjælp

1

2

7

4

14

1

8

7

16

Førtidspension
Revalidering
Anden indtægt

1

1

17 beboere havde ialt 30 børn

12
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ALDERSFORDELING:

18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 -

ialt:

Antal henvisninger
i perioden

2

3

19

17

2

43

Antal beboere ved
periodens begyndelse
pr. 01.01.08

0

1

4

3

0

8

Antal beboere ialt

2

4

23

20

2

51

Antal dage ialt

242

208

1.563

1.474

152

3.639

Gens. antal opholdsdage

121

52

68

73,7

76

71,3

Gens. belægning
i perioden

0,7

0,6

4,3

4,0

0,4

10,0

0

1

5

4

1

11

Belægning pr. 31.12.08

Modtaget beboere fra følgende regioner og kommuner:
Region Midtjylland:
Herning kommune
Holstebro kommune
Ikast-Brande kommune
Lemvig kommune
Randers kommune
Ringkøbing-Skjern kommune
Skive kommune
Struer kommune
Viborg kommune
Århus kommune
I alt fra Region Midt

3
5
1
1
1
2
12
3
3
1
32

Region Nordjylland:
Jammerbugt kommune
Morsø kommune
Thisted kommune
Vesthimmerland kommune
I alt fra Region Nord

1
3
12
3
19

Indskrevet ialt i 2008

51
13
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Beboerstatistik for Nørbygård bosted (fortsat)

2. Nørbygård bosteds efterforsorgstilbud á 180 dages varighed, som
omfatter samtaler, hjemmebesøg, gensynsdage og selvhjælpsgrupper
Antal personer: 8 á 180 dage ialt 1.440

3. Aktivitetstilbud
Ialt 96 personer har deltaget i Nørbygård bosteds gensynsdage for tidligere beboere.

4. Ambulant støtte og rådgivning
Ialt har 5 personer modtaget Nørbygårds tilbud om ambulant støtte og rådgivning ialt 932 dage.
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Beskrivelse af Nørbygård
alkoholdehandlingscenter

Beboerstatistik for Nørbygård alkoholbehandling 2008

Nørbygårds tilbud om behandling af afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende
stoffer er baseret på indlæring af tilbagefaldsforbyggelse med udgangspunkt i modeller udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Derudover arbejdes der med kognitive behandlingsmetoder, der er udviklet
over de seneste årtier, og som ifølge mange internationale undersøgelser har dokumenteret effekt ved
behandling af bl.a. rusmiddelafhængighed og psykiske problemstillinger.
Behandlingen foregår i form af problemløsende gruppeterapi, undervisning, samt samtaler i mindre
grupper. Desuden er der sideløbende individuelle samtaleforløb, der tilrettelægges efter behov. Nørbygårds lægekonsulent foretager en lægelige udredning og yder nødvendig bistand under behandlingsforløbet.
Der arbejdes udfra en individuel tilrettelagt behandlingsplan, hvor varigheden af forløbet planlægges
og aftales udfra en vurdering af den enkeltes behandlingsbehov. Ved behandlingens start indgås aftale
om håndtering af drikketrang for at forebygge tilbagefald under behandlingen.

Mål med behandlingen
-	at den afhængige bliver i stand til at få en god tilværelse uden brug af alkohol, piller og andre stemningsændrende stoffer.
- at den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig fri af misbrugets konsekvenser.
- at opkvalificere mulighederne for at kunne fungere både privat og på arbejdsmarkedet.

Elementer og temaer i behandlingen
-

alkoholens virkninger og skadevirkninger
abstinenser og senabstinenser
erkendelse, accept og motivation for forandringer
tilbagefaldsprocessen med fokus på tanker, holdninger og handlinger, der kan føre til tilbagefald
kortlægning af højrisikosituationer og personlige advarselstegn
udvikling af en ny måde at håndtere tanker, følelser og handlinger
alkoholmisbrug påvirker alle i familien
deltagelse i AA og/eller andre selvhjælpsgruppeaktiviteter
planlægning af efterbehandling
planlægning af tilværelsen efter behandlingen

Sundhedsfremmende aktiviteter
I Nørbygårds behandlingsprogram indgår undervisning i sundhedsfremmende aktiviteter. Der er fokus
på regelmæssig og sund levevis, herunder sund kost, regelmæssig motion og forebyggelse af stress. –
Usund levevis påvirker hjernen og dermed øges risikoen for tilbagefald.
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Beskrivelse af Nørbygård alkoholbehandlingscenter (fortsat)

Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA-modellen, som er virksom i forhold til abstinenser og
stoftrang, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet m.m. NADA behandlingen betragtes som bivirkningsfri og har en forebyggende effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur giver øget trivsel og reducerer forbruget af medikamentel behandling.

Behandlingens varighed
Aftales individuelt og søges afdækket inden behandlingen påbegyndes. Nørbygård tilbyder behandlingsforløb af 8-16 ugers varighed. Et typisk alkoholbehandlingsforløb er 12 uger.

Efterbehandling
Primærbehandlingen bør ikke afsluttes, før der er planlagt en efterbehandling. Oftest sker denne planlægning i samarbejde med bl.a. kommune og misbrugscentre.

Mål med efterbehandling:
•
•
•
•

at vedligeholde og fortsat udvikle de i behandlingen opnåede kompetencer.
støtte til håndtering af personlige højrisikosituationer
at vedligeholde sin ædruelighed
støtte til at aftalt handleplan iværksættes

Nørbygårds efterbehandlingstilbud omfatter 12 efterbehandlingsdage på Nørbygård indenfor de første
6 måneder efter afsluttet primærbehandling. Hertil kommer tilbud om mødeaktiviteter i Nørbygårdforeningens lokalgrupper.
Såfremt der er behov for yderligere samtaleforløb med den afhængige og pårørende, sker det efter individuel aftale og særskilt bevilling.
For personer der har behov for et mere intensivt efterbehandlingsforløb, kan der tilbydes ophold i efterbehandlingsbotilbuddet Midtvejshuset, Molevej 32, Hanstholm, jf. Servicelovens § 107/Sundhedslovens
§ 141. (Se beskrivelse af Midtvejshuset).

Visitation til alkoholbehandling
Nørbygårds alkoholbehandling tilbydes jf. Sundhedslovens § 141. Det påhviler opholdskommunen at tilbyde alkoholbehandling vederlagsfrit. Ved behov for et behandlingsforløb på Nørbygård sker dette som
hovedregel efter en henvisning fra opholdskommunens misbrugscenter.

16

Ved ønske om behandling på Nørbygård aftales der et forbesøg, hvor Nørbygård præsenteres, og hvor
der redegøres for behandlings ønsker og -behov. Efterfølgende vurderes behandlingens muligheder og
varighed. Ved denne indskrivningsform påhviler det opholdskommunen at betale udgiften til behandlingen.
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Der er også mulighed for, at borgeren selv henvender sig med ønske om behandling på Nørbygård. Ved
denne indskrivningsform påhviler det borgeren, arbejdspladsen eller andre at betale udgiften til behandlingen.

Familieperspektivet i alkoholbehandlingen
I alkoholbehandlingen har vi et børne- og familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien.
Derfor har Nørbygård også tilbud til pårørende og børn.

Tilbud til pårørende
I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes der målrettet ud fra, at når en person i familien drikker for
meget alkohol, påvirkes alle i familien af alkoholmisbruget. Derfor inviteres nærmeste pårørende til at
være en del af behandlingen.

Formål med Nørbygårds tilbud til pårørende er:
•
•
•
•

at
at
at
at

hjælpe den pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at varetage egne behov
der bliver lyttet til den pårørendes oplevelse af situationen
den pårørende finder nye handlemuligheder
den pårørende møder andre med tilsvarende oplevelser og erfaringer

Kursus for pårørende
I et behandlingsforløb inviteres der til 3 pårørendedage, hvor der bl.a. informeres om behandlingen på
Nørbygård. Der undervises i begrebet medafhængighed og i hvorledes familiemønstret påvirkes af alkoholmisbruget. Der er fokus på rollefordelingen i familien, herunder også børnenes rolle.
Der arbejdes med at skabe forandringer og igen få øje på hinandens ressourcer. Der undervises i og arbejdes med konfliktløsning.

Parsamtaler
Som udgangspunkt tilbydes 3 parsamtaler, hvor der er focus på parrets kommunikative måde at leve
sammen på.

Kursusopfølgningsdage på Nørbygård
I forlængelse af et behandlingsforløb på Nørbygård afvikles der den første lørdag i hver måned en opfølgningsdag, for pårørende, hvor der er fokus på begrebet medafhængighed, personlig vækst og advarselstegn på tilbagefald.
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Beskrivelse af Nørbygård alkoholbehandlingscenter (fortsat)

Individuelle samtaler
Såfremt pårørende har behov for individuelle samtaleforløb kan det aftales. Dog skal der som udgangspunkt være en særskilt bevilling/betaling.

Tilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug
Nørbygård har et målrettet tilbud til børn og unge, som vokser op i familier med alkoholmisbrug. For
børnene er forældrenes alkoholmisbrug ofte et tabubelagt emne, som er forbundet med skyld og skam
over, at far og/eller mor drikker.
Det påvirker børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. Derfor er det vigtigt, at barnet og den
unge får sat ord på sine oplevelser af, hvordan det er at vokse op i en familie med alkoholmisbrug.

Formålet med Nørbygårds tilbud til børn er:
• at hjælpe børnene til et liv med mindst mulige konsekvenser af forældrenes alkoholmisbrug
• at forebygge og mindske risikoen for varige fysiske, psykiske og sociale skader hos børnene
• at flytte behandlingsfokus fra alene voksenmisbrugsperspektiv til et børne-/familieperspektiv

Med udgangspunkt i børnene har vi følgende tilbud:
•	I et samarbejde med forældrene og opholdskommunen, vil der i starten af behandlingen blive afholdt
en indledende familiesamtale. Her orienteres om Nørbygårds tilbud til børnene, og børnene hører forældrene give tilladelse til, at de taler om deres oplevelser og følelser.
	Der afholdes yderligere to familiesamtaler under behandlingsforløbet. Disse samtaler vil ofte indeholde temaer, som er vigtige for familiens måde at leve sammen på – f.eks. om ansvarlighed og nye
roller.
•	Hvert barn deltager i 3 gruppeaktiviteter. Tilpasset barnets alder tales der med andre børn om det at
være barn i en familie med alkoholmisbrug. Der anvendes bøger, film og kreative aktiviteter i grupperne.
•	Hvert barn tilbydes op til 3 individuelle samtaler sammen med en børne- og familiesagkyndig. Her
tages der udgangspunkt i det enkelte barn, som er i centrum for disse samtaler. Der er tid, ro og opmærksomhed, som tilgodeser barnets specifikke behov.
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I løbet af vores kontakt med det enkelte barn er det vigtigt for os generelt at skabe åbenhed og formidle
nedennævnte budskaber:
•
•
•
•
•
•
•

det er ikke din skyld, at din mor eller far drikker
du er ikke alene om at have en mor eller far, der drikker
det er tilladt at tale om alkoholmisbruget
du kan ikke helbrede din mor eller far
din mor eller far kan få det godt igen
du kan selv have brug for hjælp
du har ret til at have det godt

Visitation og økonomi
Det er en forudsætning, at børnene har forældrenes samtykke til at modtage Nørbygårds ”børnepakke”.
Udgifter hertil finansieres af Socialministeriet frem til den 1. oktober 2008, herefter betales udgiften via
Nørbygårds takstbetaling.
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Beboerstatistik for Nørbygård
alkoholbehandling 2008
For perioden den 01.01.08 - 31.12.08
ALDERSFORDELING:

18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 -

ialt:

Enlig

5

12

12

1

30

Ægteskab/samlev.

3

10

2

1

16

Mand

7

12

10

1

30

Kvinde

1

10

4

1

16

ANTAL KLIENTER:

8

22

14

2

46

CIVILSTAND:

KØN:

HENVISNING:
Eget initiativ

1

1

Socialforvaltning
Læge

1

1

1

42

Somatisk sygehus
Psyk. syge-/døgnhus
Misbrugscentre

8

21

12

1

1

Kriminalforsorg
Aas-bosted
Vibohøj
Anden sel. § 110 inst.
Andet

2

ÅRSAG (reg. v/indskr.):
Alkoholmisbrug

5

16

11

Blandingsmisbrug

2

6

3

2

34
11

Medicinmisbrug
20

Dobb. diagnoser

1
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Antal personer havde ved indskrivningen:
ALDERSFORDELING:

18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 -

ialt:

Ordinært arbejde

1

4

3

1

9

Støttearbejde

-

-

Intet

7

18

11

1

37

Egen bolig

7

16

11

2

36

Uden bolig

1

6

3

1

2

1

ARBEJDE:

BOLIG:

10

Sel. § 110 institution
Anden institution

INDTÆGT:
Arbejdsløn
Arb.understøttelse

1

5

2

2

Sygedagpenge

3

8

5

16

Kontanthjælp

4

7

5

16

Førtidspension

4

1

5

1

2

Revalidering
Anden indtægt

1
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Beboerstatistik for Nørbygård alkoholbehandling (fortsat)

ALDERSFORDELING:

18 - 25

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 -

ialt:

Antal henvisninger
i perioden

8

19

11

0

38

Antal beboere ved
periodens begyndelse
pr. 01.01.08

0

3

3

2

8

Antal beboere ialt

8

22

14

2

46

Antal dage ialt

795

1.670

1.176

152

3.793

Gens. antal opholdsdage

99,4

75,9

84

76

82,5

2,2

4,6

3,2

0,4

10,4

3

5

4

0

12

Gens. belægning
i perioden
Belægning pr. 31.12.08

26 - 30

Modtaget beboere fra følgende regioner og kommuner:
Region Midtjylland:
Herning kommune
Holstebro kommune
Ikast-Brande kommune
Ringkøbing-Skjern kommune
Skive kommune
Struer kommune
Viborg kommune
I alt fra Region Midt

2
6
2
5
2
2
8
27

Region Nordjylland:
Morsø kommune
Thisted kommune
Vesthimmerland kommune
I alt fra Region Nord

5
12
2
19

Indskrevet ialt i 2008

46
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2. Nørbygårds efterbehandlingstilbud á 180 dages varighed omfatter 12
efterbehandlingsdage, deltagelse i selvhjælpsgrupper og samtaler efter
behov
Antal personer: 18 á 180 dage ialt 3.240

3. Aktivitetstilbud
Ialt 192 personer har deltaget i Nørbygårds efterbehandlingsdage for tidligere beboere.

4. Nørbygårds tilbud til pårørende til alkoholmisbrugere
i alkoholbehanling omfatter:
•
•
•
•

3 familiedage
3 pårørendedage
individuelle samtaler
parsamtaler

I alt pårørende der har deltaget i ovennævnte aktiviteter: 45 personer

5. Nørbygårds tilbud til børn af alkoholmisbrugere
i alkoholbehandling omfatter:
•
•
•
•

indledende familiemøde
gruppeaktiviteter
individuelle samtaler
aftalte familiesamtaler

I alt børn der har deltaget i ovennævnte aktiviteter: 38 børn
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Beskrivelse af Midtvejshuset
– Efterbehandlingsbotilbud
Ophold i Midtvejshuset tager afsæt i Nørbygårds behandlingstilbud, mål og værdigrundlag. Før indskrivningen i Midtvejshuset har brugeren gennemført behandling på Nørbygårds Alkoholbehandlingscenter eller tilsvarende behandlingstilbud.
Midtvejshusets tilbud om ophold og efterbehandling af alkoholafhængighed, medicin og andre stemningsændrende stoffer er baseret på indlæring af tilbagefaldsforbyggelse med udgangspunkt i modeller
udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Derudover arbejdes der med kognitive behandlingsmetoder, der
har udgangspunkt i modeller udviklet af professor i psykiatri Aaron T. Beck. Begge metoder har ifølge
mange internationale undersøgelser dokumenteret virkning på behandling af bl.a. rusmiddel- og psykiske problemstillinger.
Under opholdet foregår behandlingen primært ved individuelle samtaleforløb, sideløbende med undervisning og problemløsende gruppeterapi i mindre grupper.
Ophold og behandling kombineres med målrettede eksterne aktiviteter, med henblik på brugerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og / eller en aktiv og indholdsrig hverdag i eget hjem.
Der arbejdes udfra en individuel tilrettelagt opholds- og behandlingsplan, hvor forløbet planlægges og
aftales med brugeren og relevante samarbejdspartnere i brugerens hjemkommune.

Målgruppe
Målgruppen er kendetegnende ved følgende faktorer:
•
•
•
•
•

en lang og massiv misbrugskarriere
psykisk, fysisk og socialt hårdt belastet
ofte uden bolig - eller dårlig bolig
ofte uden væsentligt netværk
udstødt af familie / venner og arbejdsmarked p.g.a. mange års misbrug

Mål med ophold- og behandling

24

Følgende delmål skal nævnes:
• en hverdag uden brug af alkohol og andre stemningsændrende stoffer
•	et socialt netværk blandt andre mennesker - fællesskab omkring afvikling af opholds- og behandlingsplan
• støtte til effektiv håndtering af højrisikosituationer
•	støtte med behandling af øvrige psykiske problemstillinger der negativt påvirker brug af alkohol og
andre stemningsændrende stoffer
• fortsat vækst og personlig udvikling psykisk, fysisk og socialt
• at styrke den enkeltes ressourcer
• at skabe en struktureret hverdag
• støtte til etablering af en bæredygtig privatøkonomi
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•	støtte til tilbagevenden til arbejdsmarkedet fx virksomhedspraktik, uddannelse, lønnet beskæftigelse
mv.
• at lette overgangen til en selvstændig tilværelse udenfor Nørbygård

Elementer i behandlingen
• individuelle samtaler med udgangspunkt i brugerens problemstillinger
• problemløsende gruppeterapi (tilbagefaldsforebyggelse)
• socialtræning / botræning
• sundhedsfremmende aktiviteter – sund kost og motion reducerer stress og risiko for tilbagefald
• et struktureret ugeprogram (reducerer stress)
•	deltagelse i selvhjælpsgrupper, AA-møder, Nørbygårdforeningen og opfølgningsdage på Nørbygård
(tilbagefaldsforebyggelse)
• husmøder (gruppemøde) 1 gang om ugen eller efter behov
• lysmøde (beboernes eget fællesmøde) hver aften
• kontakt til pårørende – børn, ægtefælle / samlever, familie, venner, arbejdsgiver mv.
• udarbejdelse af en personlig handleplan for tiden efter Midtvejshuset

Visitation
Visitation til Midtvejshusets tilbud sker i samarbejde mellem brugeren, kommunen, Nørbygård og andre relevante samarbejdspartnere.
Forinden iværksættelse af Midtvejshusets tilbud, skal der foreligge en godkendelse / bevilling fra brugerens hjemkommune.
Opholds- og behandlingstiden for den enkelte bruger vil afhænge af den enkeltes psykiske, fysiske og
sociale problemstillinger. Varigheden af Midtvejshusets tilbud fastsættes i samarbejde med brugeren,
kommunen og Midtvejshuset med udgangspunkt i brugerens opholds- og behandlingsplan. Der er mulighed for at tilbyde en længerevarende opholds- og behandlingsperiode.

Generel information om Midtvejshuset
Midtvejshusets tilbud er etableret efter servicelovens § 107/sundhedslovens § 141og finansieres efter
gældende takst. Udgifter til kost, medicin og lommepenge m.v. afholdes af brugerens egne indtægter.
Såfremt brugeren ingen bolig har udenfor Midtvejshuset betales der husleje som er inkl. forbrugsafgifter (se prisblad).
Midtvejshuset er beliggende i naturskønne omgivelser med Vesterhavet som nabo, i fiskerbyen Hanstholm. Der er ca. 10 min. gang til Hanstholmcentret, hvor der er indkøbsmuligheder, bank og pengeautomat. Der er gode busforbindelser til Thisted (22 km.).
Midtvejshuset er indrettet i en 210 m2 stor 2 plans villa på adressen Molevej 32, 7730 Hanstholm. Huset
er indrettet med 4 gode møblerede enkeltværelser, fælles bad og toilet i over- og underetage, opholdsstue, spisestue, stort køkken og et kontor / samtalerum til personale. Der er kabel TV og mulighed for
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Beskrivelse af Midtvejshuset – Efterbehandlingsbotilbud (fortsat)

at medbringe eget TV på værelset. Huset er udstyret med fælles PC med Internetadgang.
Midtvejshuset har bus og varebil til rådighed, ved afvikling af eksterne aktiviteter.

Midtvejshusets udslusnings- og mentortilbud
Midtvejshusets udslusnings- og mentor tilbud, tilbydes brugere der har gennemgået ophold og behandlingstilbud i Midtvejshuset og som vurderes, at have behov for støtte til fortsættelse af en tilværelse i
hjemmet uden brug af rusmidler. Gennemførelsen af tilbuddet er betinget af Midtvejshusets forudgående kendskab til brugerens problemstillinger. Særligt skal fremhæves, at forløbet bygger på en allerede opnået alliance af fortrolighed mellem bruger og Midtvejshusets kontaktperson.

Målgruppen er kendetegnet ved følgende faktorer
•	enlige og enlige med hjemmeboende børn, delebørn eller børn i familiepleje, som efter en lang misbrugskarriere og et afsluttet behandlingsophold, skal have tilværelsen til at fungere hjemme.
• er nystartet på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, efter lang tids fravær pga. misbrug.
• er tilkendt pension og skal finde en meningsfuld tilværelse som pensionist.
• er flyttet til ny bolig i nye omgivelser.
• er uden væsentlig netværk, familie og venner.
• har ofte uoverskuelig gæld, mangler overblik og hensigtsmæssig egenhåndtering af økonomi.

Mål for udslusnings- og mentor tilbud
Det er Midtvejshusets mål at støtte brugeren i udslusningsperioden, til en fortsat rusfri tilværelse herunder, at støtte brugeren i bestræbelserne på, at nå egne realistiske mål med hensyn til beskæftigelse,
uddannelse, efterbehandling, hverdags- og fritidsliv.
Følgende delmål skal nævnes:
•	effektiv håndtering af højrisikosituationer, vedvarende problemløsning uden brug af alkohol og andre
stemningsændrende stoffer.
• opnå vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet / gennemføre uddannelse.
• deltagelse i sociale aktiviteter, uden brug af alkohol og andre stemningsændrende stoffer.
• opnå en håndterbar planlagt hverdagsstruktur med fokus på stress.
•	at styrke brugerens ressourcer og dermed sikre fortsat vækst og personlig udvikling psykisk, fysisk
og socialt.
• at støtte brugeren i dannelsen af socialt netværk i lokalområdet.
•	at støtte brugeren med problemløsning i.f.t. samvær med børn, herunder problemløsning i.f.b. med
samværsaftaler.
• at støtte brugeren i bestræbelserne på at opnå en håndterbar og overskuelig økonomi
26
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Elementer i udslusnings- og mentor tilbud
•
•
•
•
•
•
•

2 hjemmebesøg pr. måned med udgangspunkt i udarbejdet problemliste.
Ubegrænset adgang til telefonkontakt med Midtvejshusets kontaktperson
Deltagelse i Midtvejshusets problemløsende gruppeterapi eller efter aftale (aftenmøde)
Bisidder efter aftale
Samtaler efter aftale
Deltagelse i Nørbygårdforeningens aktiviteter, herunder lokalgrupper
Deltagelse i opfølgningsdage på Nørbygård.

Fokus på arbejdsmarkedstilknytning
I Midtvejshusets tilbud om ophold, behandling og udslusning lægges der vægt på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der iværksættes derfor i samarbejde med brugeren og hjemkommunen, virksomhedspraktik, erhvervsafklaring eller indplacering i lønnet beskæftigelse. For pensionister beskæftigelse i frivilligt ulønnet arbejde.

Visitation
Midtvejshusets udslusnings- og mentor tilbud er begrænset til Midtvejshusets brugere. Varigheden af
tilbuddet fastsættes i samarbejde mellem brugeren, kommunen, Midtvejshuset med udgangspunkt i
brugerens handleplan og problemstillinger. Der er mulighed for at tilbyde længerevarende udslusningsforløb.

Tilbud om støtte– og kontaktperson
Når det skønnes, at der er behov for en mere vedvarende støtte i egen bolig, kan der i samarbejde med
beboerens hjemkommune tilbydes aftale om en støtte- og kontaktperson, jf. servicelovens § 85.

Få flere oplysninger
Yderligere information om Midtvejshuset kan ses på Nørbygårds hjemmeside:
www.noerbygaardcentret.dk
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Beboerstatistik for Nørbygård
Midtvejshuset 2008
For perioden den 01.01.08 - 31.12.08:
ALDERSFORDELING:

31 - 40

41 - 50

51 - 60

Efterværn

ialt:

Civilstand:
Enlig

5

6

3

5

19

Ægtefælle

1

2

1

Køn:
Mand

6

6

3

4

19

2

1

1

4

8

4

5

23

3

4

Kvinde
Årsag:
Alkoholmisbrug

6

(Ved indskr.) Beskæftigelse:
I arbejde / uddannelse

1

Uden arbejde

6

7

4

2

19

Bolig:
Egen bolig

4

6

3

5

18

Uden bolig

2

2

1

Forsørgelsesgrundlag:
Lønindtægt
Reva-ydelse

1

3

1

2

3

1

1

Sygedagpenge

3

4

2

1

10

2

1

1

4

6

8

4

5

231

442

634

486

1532

1.715

Gens. opholdsgade3:

132,5

78

111

-

110,5

Belægning i perioden:
Gens. i perioden

1,21

1,74

1,34

0,41

(117,5%)
4,70

Belægning pr. 31.12.08

1

2

2

-

5

Antal dage ialt:

28

1

3

Antal beboere ialt:

2

5

Kontanthjælp

Førtidspension

1

4

5

18 beboere og 5 klienter i efterværn (Udslusning- og mentor tilbud).
Takstbetaling omregnet, svarende til ophold i 153 dage.
Omfatter beboere udskrevet i 2008 (hele opholdsperioden).
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Modtaget beboere fra følgende regioner og kommuner:
Region Midtjylland:
Herning kommune
Holstebro kommune
Ikast-Brande kommune
Ringkøbing-Skjern kommune
Samsø kommune
Skive kommune
I alt fra Region Midt
Region Nordjylland:
Morsø kommune
Thisted kommune
I alt fra Region Nord
Indskrevet ialt i 2008

1
3
1
3
1
3
12

2
4
6
18
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Information om Nørbygård
– alkoholbehandlingscenter og bosted, Hanstholm

Navn:
Adresse:
Tlf.:
Fax:
Mail:
Website:
Leder:
Personaleteamet:
Lægekonsulent:
Ekstern supervisor:
Trænings- og værkstedstilbud:
Ekstern boafdeling:
Efterbehandlingsbotilbud:
Driftform:
Driftsaftale:
Nørbygårdforeningen:

Nørbygård
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
99 17 25 00
99 17 25 25
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
Centerleder Erik Jeppesen
20 medarbejdere (terapeuter/behandlere, socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, værkstedspersonale og administrativt personale)
Læge Søren Kæseler Andersen, Thisted
Certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse og supervision, Anne Grethe Nyeng,
Cenaps Danmark
Molevej 17, 7730 Hanstholm
Molevej 28, 7730 Hanstholm – 4 beboere
Molevej 32, 7730 Hanstholm – 4 beboere
Selvejende institution – tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
Thisted kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted
Netværksskabende forening for ædru alkoholikere og deres familier, ca. 300 medlemmer

Takster for Nørbygårds serviceydelser i 2008
Alkoholbehandling:
Takst
Takst
Takst
Takst

Sundhedslovens § 141. 10 døgnpladser + (dagpladser) inkl. 3 familier med op til 6 børn +
tilbud om efterbehandling og tilbud til pårørende og børn
pr. døgn 2008:
Kr. 1.210,- pr. døgn
for samtaler med pårørende/par: Kr. 720,- pr. lektion
for ”børnepakken”:
kr. 11.200,- pr. barn
for efterbehandling:
Kr. 14.520,- for 26 ugers basis efterbehandlingstilbud

Botilbud – midlertidigt:
Takst pr. døgn 2008:
Takst for efterforsorgstilbud:
Brugerbetaling for kost:
Brugerbetaling for logi:

Servicelovens § 110. 10 døgnpladser + 4 dagpladser + tilbud om efterforsorg
Kr. 1.149,- pr. døgn – heraf ydes 50 % i statsrefusion
Kr. 13.788,- for 26 ugers basis efterforsorgstilbud
Kr. 61,- pr. døgn
Kr. 74,- pr. døgn (såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter)

Efterbehandlingsbotilbud:

Servicelovens § 107 / Sundhedslovens § 141. Midtvejshuset, Molevej 32, 7730 Hanstholm
4 døgnpladser + udslusnings- og mentortilbud
Kr. 549,- pr. døgn
Kr. 5.490,- pr. måned. Varighed aftales individuelt
Kr. 50,- pr. døgn (Fælles kostkasse i botilbuddet)
Kr. 2.000,- pr. måned (såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter)

Takst pr. døgn 2008:
Takst for udslusningstilbud:
Brugerbetaling for kost:
Brugerbetaling for logi:
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Indhold:
• Omsorg og støtte
• Samtaler – grupper/individuel
• Undervisning
• Social afklaring – opholdsplan
• Motivation til forandring
• Støtte til et godt liv
• Aktiverende støtte
• Sundhedsfremme
• Botræning
• Udarbejdelse af handleplan
• Gentabl. arbejdsmarkedet
• Efterforsorg 6 mdr.

Metode:
Omsorg med udgangspunkt i Per
Revstedts teorier og kognitive metoder. Pædagogik.
Individuelle opholdsplaner.

Indhold:
• Gruppeforløb – generel
• Individuelforløb – specifik
• Undervisning
• Sundhedsfremme
• Familieperspektiv, pårørende/børn
• Støtte til genetablering på arbejdsmarkedet
• Efterbehandling 6 mdr.
• Socialrådgiverbistand

Metode:
Tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i Terence
T. Gorski og kognitive behandlingsmetoder.
Individuelle behandlingsplaner.

Målgruppe:
Personer der har behov for behandling af afhængighed
af alkohol, medicin mv.

10 døgnpladser + (dagpladser) incl. 3 familier med op
til 6 børn, efterbehandling og tilbud til pårørende og
børn.

10 døgn- + 4 dagpladser, samt efterforsorg.

Målgruppe:
Personer med særlige sociale problemer, f.eks. misbrug, psykiske problemer, mistrivsel, boligløs mv.

Alkoholbehandling – jf. SUL § 141

Botilbud - midlertidigt jf. SEL § 110

Indhold:
• Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
• Udarbejdelse af en ny handleplan.
• Støtte til en hverdag uden brug af alkohol/andre
stemningsændrende stoffer.
• Støtte til en aktiv og indholdsrig hverdag.
• Støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Metode:
Tilbagefaldsforebyggelse med udgangspunkt i Terence
T. Gorski og kognitive behandlingsmetoder.
Individuelle behandlingsplaner.

Målgruppe:
Personer der har gennemført et alkoholbehandlingsforløb på Nørbygård og som har behov for et midlertidigt
efterbeh. botilbud.

efterbehandlingsbotilbud.
4 døgnpladser + udslusnings- og mentortilbud

Midtvejshuset – jf. SEL § 107 / SUL § 141

Ledelse og administration, visitation og lægefaglig bistand

Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted
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