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1.0 Indledning
Nørbygård arbejder med effektevaluering og systematisk dokumentation af den behandlingsmæssige og pædagogiske indsats i alkoholbehandlingscentret og i bostedet. Processen med udarbejdelse af dokumentation, har i
høj grad bidraget til udvikling af Nørbygårds tilbud.
Resultaterne af dokumentationen for 2016 præsenteres
her sammen med en kvalitativ beskrivelse af metoderne
på Nørbygård.
Evalueringen viser de umiddelbare effekter af Nørbygård
alkoholbehandling, og de resultater, der opnås i Nørbygård bosted. Præsentationen dokumenterer, at 76% af de
borgere, der var indskrevet i alkoholbehandlingen i 2016
har gennemført behandlingen. Det fremgår også, at tiden efter udskrivning er en højrisiko periode, hvor borgeren ofte er udsat for situationer med risiko for tilbagefald.
Erfaringen viser, at særligt tiden lige efter udskrivning er
borgeren afhængig af, at der fortsat er støtte og opbakning til det helbredelsesforløb, der er påbegyndt under
behandlingen.
Borgerne oplever generelt en mærkbar forbedring, på alle
områder, i løbet af den periode, hvor de er indskrevet på
Nørbygård. Det gælder både fysisk, psykisk og socialt.
Alle borgere vurderer deres egen livskvalitet til at være
forbedret i forløbet. Den tydelige struktur og sammenhæng i hverdagen skaber synlighed og giver mening og
motivation for den enkelte.
I Nørbygård bosted arbejdes løbende med evaluering,
blandt andet med dialogredskabet ASI Forsorg. Evalueringerne viser, at også i Bosted oplever borgerne generelt en stor forbedring af deres livskvalitet. De fleste op-

lever, at de står bedre rustet til tilværelsens udfordringer
efter et ophold i Bosted. De oplever at få hjælp og støtte
til en lang række problemstillinger. Der er en tydelig sammenhæng mellem misbrug af rusmidler og psykiske problemer, og mange borgere benytter opholdet i Bosted til
at få startet på udredning og en eventuel medicinsk behandling.
Opholdet i Bosted giver borgerne et pusterum, hvor de
kan blive afklaret, helbredsmæssigt stabiliseret og få
overblik over deres egen situation. Det der især hjælper
borgerne er forudsigeligheden, strukturen, fællesskabet og rummeligheden på Nørbygård. Den regelmæssige hverdag på Nørbygård giver borgerne mulighed for
at træne og udvikle kompetencer på flere livsområder.
Borgerne introduceres til Nørbygårdforeningen, som er et
ædru fællesskab af tidligere beboere og deres pårørende.
For mange borgere er foreningen et vigtigt netværk efter
opholdet på Nørbygård.
Et andet udviklingsprojekt, der også er arbejdet med i
2016 er ny plan: Nørbygård 2025 – en plan for udbygning
og renovering af Nørbygårds fysiske rammer. Målet med
planen er, at Nørbygård også i 2025 skal have bygningsmæssige faciliteter, der lever op til tidens byggestandarder, som er handicap- og klimavenlige og som matcher
de opgaver, som Nørbygård løser. Planen kan ses på:
www.noerbygaardcentret.dk
Nørbygård, maj 2017
Erik Jeppesen
Centerleder
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2.0 Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted
Nørbygård har siden 1980 udviklet en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige
af alkohol, hash, medicin og andre stemningsændrende
stoffer. Nørbygård har også et botilbud til mennesker
med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
Nørbygård omfatter:
•	Alkoholbehandlingsenhed, jf. Sundhedslovens § 141,
målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, hash,
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 ophold sig i egen bolig.
Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på tre interne og en
ekstern boafdeling. Alle bor på enkeltværelser og tilknyttes en boafdeling med 4-8 beboere. Centret råder endvidere over værksteds- og motionsfaciliteter, som indgår i
den sociale træning og sundhedsfremmende aktiviteter
under opholdet.

Nørbygårds personale består af et team på 25 medarbejdere, som omfatter pædagoger, socialrådgivere, alkoholbehandlere/terapeuter, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, værkstedsmedarbejdere, lægekonsulent m.fl. Nørbygård prioriterer efteruddannelse højt,
såvel interne som eksterne tilbud. Således har alle medarbejdere i 2016 deltaget i efteruddannelse om Den Motiverende Samtale. Alle medarbejdere med behandlingsansvar, har en specifik misbrugsfaglig viden og terapeutiske
kompetencer og yderligere har flere medarbejdere i 2016
deltaget i fagspecifikke uddannelsesforløb.
Nørbygård er beliggende i naturskønne omgivelser i fiskerbyen Hanstholm og med Vesterhavet som nabo. En
beliggenhed som borgerne sætter stor pris på under opholdet. Der er tæt adgang til indkøb og busforbindelser
til Thisted.

Nørbygård er en selvejende institution og en
del af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark.
5
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3.0 Nørbygård alkoholbehandling
Nørbygård tilbyder alkoholbehandling til borgere, som
er afhængige af alkohol, hash, medicin og andre stemningsændrende stoffer. Behandlingsforløb varierer fra 6
– 16 uger. Ligeledes tilbydes specialiseret tilbagefaldsbehandling til borgere, som tidligere har været i behandling,
men efterfølgende har været i tilbagefald. Under alkoholbehandlingen tilbydes og trænes en række nye handlestrategier, som støtter et liv fri af stemningsændrende
stoffer efter afsluttet ophold på Nørbygård.
Efter afsluttet behandling tilbydes 26 ugers efterbehandling med månedlig fremmøde for borgerne og deres pårørende.

Alkoholbehandlingen har et pårørende- og familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har Nørbygård Alkoholbehandling også tilbud til pårørende og voksne børn.
Døgnbehandling på Nørbygård giver et afbræk i de misbrugsramte familier, hvor både den afhængige og familien får en pause fra det mønster, som præger alle involverede. Familien får hjælp til at bryde isolation, skyld,
fortielse og løgne som præger familierne.

3.1 Programteori for alkoholbehandlingen
Nørbygårds kognitive og evidensbaserede behandlingsmetoder tager udgangspunkt i T. Gorskis teori og metoder.
Metoderne omfatter både afdækning og behandling af
misbrugsforstyrrelser, sameksisterende psykiske lidelser og situationsbetingede livsstilsproblemer. Arbejdet er
baseret på en bio-psyko-social tilgang til afhængighed en udviklingstilgang til helbredelse og en forebyggelsestilgang målrettet tilbagefald. I boenheden praktiseres en
miljøterapeutisk tilgang, hvor beboerne afprøver nye, alternative strategier i et ædru miljø.

Erfaringen er, at helhed og sammenhæng mellem de kognitive, affektive, adfærdsbetingede og sociale terapier,
som indgår i den enkelte borgers forløb sammen med
håndtering af borgerens samlede livssituation er afgørende for behandlingens resultater.
Nørbygård har udarbejdet en programteori, som tydeliggør indhold, indsats og effekt i alkoholbehandlingen.
(Se næste side)
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Programteori for alkoholbehandlingen
Fig. 1

MÅLGRUPPE

•	Mennesker med alvorlige misbrugsproblemer, typisk
alkoholmisbrug, medicinmisbrug og misbrug af hash og andre
stemningsændrende
stoffer
•	Brugergruppen er
også kendetegnet ved
en udpræget psykisk
sårbarhed, evt. psykisk lidelse og andre
alvorlige sociale problemer
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AKTIVITETER

•	Kognitiv misbrugsbehandling
•	Terence T. Gorski behandlingsmetoder
•	Kognitiv og psykodynamisk Miljøterapi
•	KRAM-screening:
Sundhedsfaglig indsats

•	Fysiske lidelser og følgevirkninger af langvarigt alkohol- og stofmisbrug

•	Socialfaglig indsats
i fht. bolig, økonomi,
beskæftigelse

•	Dårligt fungerende sociale relationer. Mangelfuldt netværk. Problematisk forhold til
pårørende

•	Tilbud til pårørende,
familiebehandling

•	Økonomiske problemer, boligproblemer
og ringe tilknytning til
arbejdsmarkedet

•	Deltagelse i Nørbygårdforeningen og AA
•	Helhedsorienteret
struktureret udskrivningsplan
• Efterbehandling

DEL-AKTIVITETER

•	Individuelle samtaler med kontaktperson. Eksponeringsøvelser, kolonne-skemaer, psykoedukation og
workshops i grupper. CFT – Compassion Fokused
Therapy. Mindfulness— MBRP
•	ATP - Vurdering og behandlingsplanlægning /
PSGT—Problemløsende gruppeterapi CRFA - Kognitiv restrukturering af afhængighed / DCM – Benægtelse. / RPC – Tilbagefaldsforebyggende rådgivning / RPT – Tilbagefaldsforebyggende terapi
•	Struktureret ugeskema med faste daglige aktiviteter. Deltagelse i gøremål omkring boenheden, såsom indkøb, madlavning og rengøring
•	Husmøder og lysmøder. Samarbejde omkring trivslen i boenheden
•	Individuelle sundhedssamtaler. Undervisning og
vejledning
•	Helbredende aktiviteter såsom motion og sund kost
•	Samtaler med socialrådgiver, udarbejdelse af socialfaglig handleplan. Praktisk hjælp med e-boks,
budget, bolig m.m.
•	Familie-kursus, parsamtaler, selvhjælpsgrupper for
pårørende.
•	Ugentlig deltagelse i AA-møde lokalt i Hanstholm
eller Thisted.
•	Deltagelse i møder i Nørbygårdforeningen i beboerens eget lokalområde
•	Deltagelse i Efterbehandlingsdage på Nørbygård,
hver 4. lørdag. Løbende kontakt med efterbehandlingsmedarbejder

VIRKSOM MEKANISME
MODERATOR
Bevidstgørelse om sammenhæng mellem tanker
og følelser
Udgangspunkt i aktuelle og relevante personlige
problemstillinger
Fokus på afhængighedspræget tænkning og adfærd
Tryghed og tillid i gruppen og i f.h.t. behandler(ne).
Daglig træning giver mulighed for nye gode vaner
Beboernes demokratiske medinddragelse og medansvar i
beslutninger. Trygt miljø
Erfaring og rutine i at deltage i selvhjælpsgrupper.
Bede om hjælp
Møde andre, der står i samme situation.
Lære at det er almindeligt
Overblik over problemstillinger, fremadrettet plan for
håndtering af opgaver med socialfaglige områder
Udgangspunkt i beboerens aktuelle livssituation.
Tryghed i relationen til medarbejder
Afklaring af roller og forventninger. Indgåelse af aftaler
Andre i samme situation. Mærke at problemerne er almene.
Opbygning af ædru netværk. Fællesskab med andre
Samvær med andre, der ved hvad det handler om
Mulighed for at dele erfaringer, afprøve tingene derhjemme
Tryghed ved den kendte gruppe, vende tilbage og blive
mødt med forståelse

DELMÅL

SLUTMÅL

•	Den afhængige holder
sig ædru og stoffri
•	Har selvindsigt, erkendelse og accept
• Er i psykisk balance.
•	Kan give sig selv og
andre omsorg og ægte
interesse
•	Er fysisk og psykisk
stabiliseret.
•	Selvhjulpen i alle almindelige daglige gøremål
(ADL)
•	Kan håndtere sine følelser hensigtsmæssigt
•	Har færdigheder i
stress-håndtering
•	Øget impulskontrol og
selvmotivation
•	Har færdigheder i identifikation af advarselstegn og højrisikosituationer
•	Kan have tillid og indgå
i bæredygtige mellemmenneskelige relationer
•	Har en sund livsførelse. Er bevidst om at
forebygge livsstilssygdomme
•	Har en god og positiv
kontakt med sine pårørende
•	Har orden i sine sager
og struktur på hverdagen
•	Har et solidt og brugbart netværk

•	At den afhængige
bliver i stand til at få
en aktiv tilværelse
uden brug af alkohol og andre stemningsændrende
stoffer
•	At den afhængiges
familie, børn og pårørende gør sig fri
af misbrugets konsekvenser
•	At den afhængige
opkvalificerer mulighederne for at
kunne fungere både
privat og på arbejdsmarkedet

INDIKATORER
Spørgeskema udleveres ved behandlingsstart, ved udskrivning
og efter afsluttet efterbehandling. Løbende indikationer af
fremskridt noteres i
beboerens journal.
Kontrol af rusfrihed ved deltagelse
i efterbehandling og
NBG-foreningen.
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3.2 Systematisk dokumentation i Nørbygård alkoholbehandling
Nørbygård arbejder systematisk med screening, progression og dokumentation under borgerens forløb og ophold
i alkoholbehandlingen. I praksis betyder det, at borgeren
screenes ved indskrivning og ved udskrivning.

Nørbygårds dokumentation af observationer, afdækning
af konkrete symptomer og anden viden om borgerens situation er grundlaget for den helhedsorienterede indsats
i alkoholbehandlingen.

Borgeren befinder sig ofte i en kaotisk livssituation præget af komplekse belastninger, når de starter opholdet på
Nørbygård. Borgerens benægtelse og manglende erkendelse af egne forhold vanskeliggør et klart og fuldstændigt billede af borgerens samlede situation. Et ophold og
en sammenhængende periode fri af stemningsændrende
stoffer har afgørende betydning for udredningen af borgerens bagvedliggende fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger.

Behandlingsteamet på Nørbygård anvender dokumentationen i en løbende kvalificering af indsatsen i det konkrete forløb med den enkelte borger og i en løbende og
generel udvikling af egen praksis.

Borgerens kontaktperson har en koordinerende og formidlende rolle og opgave og videregiver en indsigt og forståelse af borgerens situation. Borgeren får hjælp til at
skabe helhed, sammenhæng og overblik over de mange
elementer og aktører, der indgår i det ofte komplekse forløb. Når borgeren forlader Nørbygård er der udarbejdet
en helhedsorienteret plan med helbredelsesaktiviteter, og
med angivelse af aktører, som kan støtte op om en ny tilværelse som ædru.

Nørbygård lægger stor vægt på samarbejdet med borgerens hjemkommune og anvender dokumentationen i en
fortløbende kontakt med de involverede forvaltninger og
med en række andre aktører, som er involveret i borgerens forløb.

Den komplekse og helhedsorienterede indsats involverer
en lang række aktører og samarbejdspartnere. I forbindelse med screeninger udredes der bl.a ofte ubehandlede livsstilssygdomme.

Effekten af Nørbygårds helhedsorienterede praksis er betinget af et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
under og efter opholdet.
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3.3 Alkoholbehandlingen i tal 2016
Fig. 2
Antal borgere i alkoholbehandling 2016
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(Alder v/indskrivning)
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24
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4
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12
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2
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0
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4
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9
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13
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5
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4
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1
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2

Folkepension

1
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1

Ingen indtægt

1

Alkohol

26

Blanding

4

Dobbelt diagnose

7
34

I 2016 har der været 37 indskrevne borgere i Nørbygårds
alkoholbehandling. Derudover har der været 9 borgere,
som var indskrevet ved periodens begyndelse, disse borgere indgår ikke i undersøgelsen, da de er indskrevet i
2015.
Fig. 3
5.0

28 borgere har gennemført behandlingen i 2016, en procentdel på 76%. Der har været 9 borgere, som har afbrudt
deres behandling.
Nedenstående graf viser, at borgerne fra indskrivning
til afsluttet behandling oplever forbedringer på en lang
række områder.

Samlet egenvurdering
ind- og udskrivning
Samlet ved
egenvurdering
ved ind- og udskrivning

4.5

4.0

3.5

3.0
Indskrivning

2.5

Udskrivning

2.0

1.5

1: Meget dårlig
2: Dårlig

1.0

3: Rimelig
4: God
5: Meget god

3.4 Screening og progression i Nørbygårds alkoholbehandlig
I alkoholbehandlingen laver sundhedsfaglig medarbejder
en personlig KRAM-screening til vurdering af borgerens
generelle sundhedstilstand ved indskrivning.
Resultatet af screeningen indgår i borgerens behandlingsplan, og som en del af statusskrivelserne undervejs
i borgerens forløb.

Vi har også i år 2016 erfaret, at borgerne ved indskrivning
vurderer deres egen fysiske tilstand væsentligt bedre end
resultatet af den faglige KRAM-screening.
Denne tendens til at vurdere sin situation mere positivt,
end der objektivt er belæg for, formodes også at gøre sig
gældende på de øvrige områder i borgerens vurdering af
egen livssituation ved indskrivning.
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Forskellen tænker vi kan være begrundet i følgende forhold:
•	Borgerens fornægtelse og manglende erkendelse af
egen situation
• Normalitetsskred grundet mange år i misbrugsmiljøet
•	Oplevet forbedring og håb grundet indskrivning på
Nørbygård

Figur 3 viser, at den psykiske tilstand bedres markant under behandlingsopholdet. Alle medarbejdere på Nørbygård har erfaring med, at observere og handle på eventuelle psykiske problemstillinger.

Vi ved, at misbrug og psykiske lidelser et tæt forbundet
og mange medicinerer sig selv med alkohol og andre rusmidler.

Dette understøtter beboeren i at få handlet på symptomerne. Flere beboere har under ophold på Nørbygård
fået hjælp til at blive nærmere udredt hos egen læge eller i psykiatrisk regi – en hjælp, der ikke tidligere er blevet iværksat - eller ikke fuldført på grund af misbrug og
manglende mødestabilitet.

Når borgeren bliver ædru, træder de psykisk lidelser og
symptomer tydeligere frem.

Dette er i øvrigt også kendetegnende ved beboere med
fysiske lidelser.

Fig. 4

Oplevede forbedringer
fra indtil udskrivning
Oplevede
forbedringer
fra ind- til udskrivning

70%

Fremgang i pct. (gennemsnit af alle beboere)
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52.2%

50%
40%
30%

35.1%

37.7%

35.4%

35.1%

33.7%
23.7%

29.9%

23.8%

23.7%

20%
10%
0%
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Livsområder

Grafen viser at der især sker væsentlige forbedringer indenfor livsområderne: Psykisk tilstand, håndtering af
hverdagsproblemer og livskvalitet.

motivation understøttes ligeledes af, at den enkelte beboer og dennes pårørende bliver mødt af medarbejderne
med en professionel og anerkendende tilgang.

At tage en beslutning om, at man vil stoppe med, at drikke
er en væsentlig faktor i alkoholbehandling samt fremmer
en sådan beslutning motivationen til forandring. Denne

De sociale kompetencer trænes ligeledes i trygge og forudsigelige rammer, hvor miljøterapien danner fundamentet for, at den enkelte lykkes i samspil med andre.

I Effektdokumentationsrapporten fra år 2015 fik vi data
om, at vi med fordel kunne øge den socialfaglige indsats
tidligt i behandlingsopholdet. Vi har derfor igennem det
sidste års tid målrettet vores indsats på netop dette område.

Figur 4 viser, at beboerne i år 2016 har oplevet en positiv
udvikling både i forhold til bolig, økonomi og fremtidig arbejdsmarkeds tilknytning. En udvikling som bidrager til, at
forbedre beboernes samlede livskvalitet.

3.5 Forebyggelse af tilbagefald
I Effektdokumentationsrapporten fra 2015 viste det sig,
at en stor gruppe af de beboere som var indskrevet i behandling på Nørbygård tidligere har været i behandling –
enten ambulant eller i døgnbehandling. Ligeledes havde
en stor gruppe været til afrusning på hospital gentagne
gange.
I år 2016 har 68% af beboerne tidligere været i ambulant
behandling og 46% i døgnbehandling. Tal som viser, at alkoholafhængighed er en kompleks størrelse, som kræver
en helt særlig individuel tilrettelagt behandlingsindsats.
I den helhedsorienterede indsats på Nørbygård arbejdes der på sammenhæng mellem behandlingens helbredende aktiviteter og forbyggende tilbagefaldsindsats. Det
er de helt konkrete og praktiske løsninger på borgerens
basale livssituation og livsvilkår, der er i fokus.

Forebyggelse af tilbagefald er et af hovedelementerne i
behandlingen på Nørbygård. Gennem behandlingen afdækkes borgerens helt personlige og konkrete tilbagefaldsmønstre. Alle udarbejder personlige advarselskort
med anvisning af konkrete redskaber, som anvendes til
forebyggelse af tilbagefald. Redskaberne læres og trænes gennem behandlingsforløbet og i forbindelse med
udskrivning fra Nørbygård.
Alle beboere har en udskrivningsplan, når de forlader Nørbygård. Effekten af behandlingen på Nørbygård er betinget af en sammenhængende plan for borgerens samlede
livssituation efter udskrivning for Nørbygård. I forbindelse
med udskrivningen skal der træffes mange konkrete og
praktiske beslutninger, som involverer blandt andet hjemkommune og andre lokale aktører.

3.6 Tilbud om 26 ugers behandling
Alle, som gennemfører behandling på Nørbygård, får tilbud om 26 ugers efterbehandling.
Formålet med efterbehandlingen er at vedligeholde ædrueligheden og det gode liv, samt forebygge tilbagefald.
Efterbehandlingen foregår på 11 lørdage om året, hvor
nuværende og tidligere beboere har mulighed for at deltage. På efterbehandlingslørdagene er der også tilbud om
pårørende grupper, som vil blive beskrevet nærmere nedenfor under punkt 4.4.
Fordelt på 11 behandlingslørdage i år 2016 deltog i gennemsnit 32 nuværende og tidligere beboere hver gang.
Derudover deltog hver gang i gennemsnit 9 pårørende i
pårørendegrupper.

Som en del af behandlingstilbuddet og efterbehandlingstilbuddet på Nørbygård er der et tilbud om deltagelse i
Nørbygårdforeningen. Alle beboere får under behandlingsopholdet tilbud om tilknytning og deltagelse i de lokale grupper af Nørbygårdforeningen.
Nørbygårdforeningen drives af frivillige ædru alkoholikere, som alle har været i behandling på Nørbygård. Der
er aktiviteter i foreningen hver 14 dag med henholdsvis
socialaften med fællesspisning samt er der tilbud om PFT
møder – Planlægning af Forebyggelse af Tilbagefald. Vi
oplever en øget tilgang til grupperne og tilbagemeldingerne fra nuværende og tidligere beboere er, at de trives
med at komme i et ædru fællesskab. I Nørbygårdforeningen er der stor omsorg og interesse for hinanden.
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3.7 Familieperspektivet
I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes der målrettet
ud fra, at når en person i familien drikker for meget alkohol påvirkes alle i familien af alkoholmisbruget.

Nørbygårds tilbud til familie og pårørende består af:

Afhængighed er en familiesygdom som alle i familien påvirkes af, uden at være klar over det. De nærmeste pårørende har reageret på tilstedeværelsen af kemisk afhængighed i familien på mange måder, som har fået dem til at
udvikle deres egne problemer.

• Familiemøde hvor alle i familien kan deltage.
• Parsamtaler.
•	Familiekursus for den afhængige, ægtefælle, unge
voksne dog min. 14-15 år, voksne børn og de nærmeste
relationer.
•	Deltagelse i pårørende grupper i forbindelse med afholdelse af Nørbygårds efterbehandlingsdage.

Formålet med inddragelsen af familien og de nærmeste pårørende er ligeledes at styrke relationen og den direkte kommunikation mellem den afhængige og den pårørende.

Fordelt på 11 efterbehandlingslørdage i år 2016 har der
været en gennemsnitlig deltagelse af 9 pårørende. Fordelt på 3 afholdte familiekurser har der været en gennemsnitlig deltagelse af 10 pårørende.

Derfor inviteres de pårørende til, at være en del af behandlingen på Nørbygård.

Det er vores erfaring, at vi i år 2016 har haft mindre deltagelse af pårørende på vores familiekurser end tidligere år.

Formål med Nørbygårds tilbud til voksne pårørende er:

En væsentlig forklaring herpå, tror vi blandt andet handler
om, at en mindre del, af de indskrevne borgere, har været samboende.

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

Gruppen er ligeledes præget af udtalt nedslidte forhold til
nære relationer.
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4.0 Nørbygård Bosted
Metoderne i Nørbygård Bosted tager udgangspunkt i motivationsteorier, kombineret med adfærds- og botræning.
Bostedet tilbyder program for praktiske gøremål og faste
strukturer og rutiner, som basis for træning af samarbejde
med andre, rummelighed, fællesskab og samspil. Der arbejdes i det daglige med motivation, observation, samtaler, værkstedsaktiviteter og undervisning med henblik
på at skabe en helhedsorienteret indsigt og klarhed over
borgerens belastninger og ressourcer.

Sundhed og trivsel fremmes gennem regelmæssig levevis og helbredende aktiviteter, herunder sund kost, forebyggelse af stress og daglig motion, samt styrkelse af
netværk og forbedret selvværd og selvtillid.
Nørbygård Bosteds programteori angiver de overordnede
og generelle tilgange i arbejdet med beboerne. Der udarbejdes individuelle opholdsplaner, med udgangspunkt i
beboerens behov og mål. Det sker i samarbejde med forskellige instanser i hjemkommunen.
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4.1 Programteori for Nørbygård Bosted
Fig. 6

MÅLGRUPPE

AKTIVITETER

•	Mennesker med komplekse sociale problemer, som ikke har egen
bolig eller ikke er i stand
til at bo i egen bolig

•	Kontaktperson tager imod
ny beboer og afhjælper den
umiddelbare tilstand og situation ved modtagelsen

•	Mange mangler almindelige daglige færdigheder
og kan ikke tage vare på
almindeligt hverdagsliv
•	Mange med alvorlige
misbrugsproblemer, typisk alkoholmisbrug,
medicinmisbrug og misbrug af hash og andre
stemningsændrende
stoffer
•	Målgruppen er også
kendetegnet ved en udpræget psykisk sårbarhed, evt. psykisk lidelse
og andre alvorlige sociale problemer
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•	Fysiske lidelser og følgevirkninger af langvarigt
alkohol- og stofmisbrug
•	Dårligt fungerende sociale relationer. Mangelfuldt netværk. Problematisk forhold til pårørende
•	Økonomiske problemer,
boligproblemer og ringe
tilknytning til arbejdsmarkedet.

•	Beboeren informeres om rammer og aktiviteterne i bostedet. Mappe med praktiske oplysninger udleveres
•	ASI-skema udfyldes af beboer
og kontaktperson
•	Botræning med struktureret
ugeskema med faste daglige
aktiviteter. Deltagelse i gøremål omkring boenheden, såsom indkøb, madlavning og
rengøring
•	Social færdighedstræning i
rummeligt miljø. Samarbejde
omkring trivslen i boenheden
•	Sundhedsscreening og individuelle sundhedssamtaler med
vejledning i sunde livsvaner
•	Samtaler med kontaktperson
og udarbejdelse af socialfaglig handleplan. Praktisk hjælp
med e-boks, budget, bolig
m.m.

DEL-AKTIVITETER

•	Omsorg, opsøgende og tillidsskabende
kontakt
•	Beboeren hjælpes til rette i boenheden og
hilser på medboerne
•	Støtte til egen omsorg og almindelige
daglige opgaver, som personlig hygiejne,
tøjvask, rengøring og indkøb
•	Kontaktperson og beboer har dialog om
ASI-skema og snakker om mål og forventninger til ophold i bostedet. Der udarbejdes individuel opholdsplan
•	Støtte til sunde vaner: kostplaner, madlavning, måltider, motion, søvn
•	Støtte til personlige rutiner, struktur, døgnrytme, værkstedsaktiviteter og undervisning
•	Hjælp til at indgå i fællesskabet og samspillet i boenheden og deltage i husmøder
•	Sundheds– og trivselsfremmende aktiviteter, sundhedsscreening med blodprøvetjek
NADA, motion, cykle-, og gåture, svømning
•	Socialfaglig indsats i fht. bolig, økonomi,
beskæftigelse. Samarbejde med kommunal sagsbehandler om plan for udskrivning

• Besøg af pårørende

•	Støtte til etablering af ædru netværk

•	Deltagelse i møder i Nørbygårdforeningen og gensynsdage

•	Deltagelse Nørbygårdforeningens gruppe i
eget lokalområde og gensynsdage en lørdag hver måned

VIRKSOM MEKANISME
MODERATOR
Omsorg, opsøgende og tillidsskabende kontakt
Udgangspunkt i aktuelle tilstand og livssituation
Fokus på almindelige daglige færdigheder
Tilgodese primære behov for samvær,
mad og personlig pleje
Daglig træning giver mulighed for nye gode vaner
Struktur, rutiner og praktiske gøremål
Samvær, tillid og åbenhed i boenheden
Demokratisk inddragelse og medansvar
for dagligdag i boenheden

DELMÅL

•	Beboeren opnår kontakt, tillid og tryghed
•	Varetager praktiske
daglige gøremål i boenheden
•	Opnår større selvindsigt og realisme
•	Kontakt til sundhedsvæsenet genoprettet
•	Kan give sig selv og
andre omsorg og vise
ægte interesse

Overblik over problemstillinger, fremadrettet plan for
håndtering af opgaver med socialfaglige områder

•	Større indsigt i eget
misbrug og evt. psykiske lidelser

Udgangspunkt i beboerens aktuelle livssituation.
Tryghed i relationen til medarbejder

•	Får nye erfaringer som
ædru

Afklaring af roller og forventninger.
Indgåelse af aftaler

•	Kan have tillid og indgå
i bæredygtige mellemmenneskelige relationer

Andre i samme situation.
Mærke at problemerne er almene

Samvær med andre, der ved hvad det handler om

•	Deltager i sundhedsfremmende aktiviteter
og mærker effekten af
sund livsførelse

Mulighed for at dele erfaringer og afprøve tingene
i hverdagen

•	Større overblik og mere
struktur på hverdagen

Tryghed ved den kendte gruppe vende tilbage og
blive mødt med forståelse

• Nye brugbare netværk

Opbygning af ædru netværk. Fællesskab med andre

SLUTMÅL

•	Beboeren bliver stabiliseret og kan deraf blive afklaret og kan træffe personlige valg og sætte
personlige mål
•	Beboeren bliver stabiliseret fysisk såvel som psykisk
•	Beboeren kan varetage
almindelig daglig livsførelse i egen bolig
•	Beboeren opnår forudsætninger for at indgå i
sociale og familiemæssige forhold
•	Beboeren kan indgå i
samarbejde om handleplan med hjemkommunen

INDIKATORER
Beboeren udfylder ved
indflytning ASI-spørgeskema og igen ved opfølgning. Derved måles progressionen i borgerens
forløb. Opholdsplaner og
statusnotater. Deltagelse i
gensynsdage og i NBG-foreningen støtter fastholdelse af mål for ophold i
bostedet.
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4.2 Screening og progression i Nørbygård Bosted
Nørbygård Bosted bruger dialogredskabet ASI forsorg,
når nye borgere flytter ind. ASI forsorg er en del af et
landsdækkende projekt for bosteder efter SEL §110. Redskabet rummer 12 fokusområder og anlægger et helhedsperspektiv på borgeren.
Brugen af ASI forsorg omfatter borgerens vurdering af
egne problemer, samt støttebehov inden for områderne.
Derefter vurderer fagpersonale borgerens støttebehov indenfor områderne.

Redskabet kortlægger borgerens sociale, psykiske og fysiske livssituation og afdækker en lang række forhold omkring seneste bolig, familie og netværk, uddannelse og
beskæftigelse, økonomi og eventuelt kriminalitet. Der stilles også spørgsmål om kostvaner, misbrug samt fysisk
og psykisk sygdom. ASI forsorg visualiserer og skaber
overblik over elementerne i borgerens livssituation, bidrager til den individuelle opholdsplan og dokumenterer
også progressionen undervejs i borgerens forløb.

4.3 Bostedet i tal 2016
Fig. 6
Antal borgere indskrevet i bostedet 2016
Aldersfordeling
(Alder v/indskrivning)

Køn:
Bolig:
Arbejde:

Forsørgelsesgrundlag:

Misbrugsproblematik:

Antal børn under 18 år:

18 - 25
26 - 30
2
0
Kvinder
27
Bolig
57
Intet
Støttet
Ordinært
Kontanthjælp
Sygedagpenge
Førtidspension
Revalidering
Løn
Dagpenge
Folkepension
Andet
Alkohol
Blandingsmisbrug
Dobbeltdiagnose

69
31 - 40
11

41 - 50
28
Mænd
42
Uden bolig
12
62
3
4
21
19
12
0
4
0
0
13
31
11
27
34

51 24

I 2016 har der været 69 indskrevne borgere i Nørbygård bosted. Derudover har der været 13 borgere, som var indskrevet ved periodens begyndelse.
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4.4 Resultater af ASI forsorg
De nedenstående tal og figurer omfatter besvarelser på
44 indskrivningsskemaer og 34 opfølgningsskemaer.
I figurerne 10, 11 og 12 er det gennemsnitsværdier for be-

Fig. 7

svarelserne på 44 indskrivningsskemaer, der sammenlignes med gennemsnitsværdier for besvarelserne på de 34
opfølgningsskemaer.

Borgernes besvær som følge af psykiske belastninger fordelt efter alder

5.00

4.00

4.00

3.71

3.50

3.51

3.18
3.00

2.00

1.00
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0.00

25-34 å r

35-44 å r

Undersøgelsen viser, at psykiske belastninger fortsat er
et væsentligt element i den livssituation som borgere i
Nørbygårds Bosted befinder sig i.
Borgerens psykiske problemer træder tydeligere frem,
når de bliver ædru og fri af stemningsændrende stoffer.

45-54 å r

55 år og derover

T otal

Bostedets kontaktpersoner og sundhedsfaglige personale støtter borgerne i kontakten med egen læge og til
udredning i det psykiatriske system.

Fig. 8

5.00

Borgernes besvær som følge af alkoholmisbrug fordelt efter alder

4.67
4.35
4.12

4.00

3.85
3.50

3.00

2.00

1.00

0.00

25-34 å r

35-44 år

Grafen viser at beboergruppen generelt er betydeligt eller meget besværet af alkoholmisbrug ved indskrivning i
bostedet. Der er en tæt sammenhæng mellem psykisk lidelse og misbrug. Flere bruger alkohol og andre stoffer

45-54 å r

55 år og de rover

T ota l

til at afhjælpe de psykiske symptomer. Ligesom psykiske
symptomer kan opstå som følge af et mangeårigt misbrug.
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1: Slet ikke besværet
2: Ubetydeligt besværet
3: Middelstort besværet
4: Betydeligt besværet
5: Meget besværet

Fig. 9

Borgernes besvær af alkoholmisbrug fordelt på borgernes besvær af psykiske problemer

5.00
4.33
3.94

4.00
3.33

3.30

3.00

2.07

2.00

1.00

0.00

25-34 å r

35-44 å r

Beboere i den erhvervsaktive alder oplever størst besvær
af dårlig økonomi, både som følge af lav indkomst (over-

45-54 å r

55 år og de rove r

T ota l

førselsindkomst), uhensigtsmæssige økonomiske dispositioner og udgifter til rusmidler.
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1: Slet ikke besværet
2: Ubetydeligt besværet
3: Middelstort besværet
4: Betydeligt besværet
5: Meget besværet

Fig. 10

Borgernes vurdering af egne problemer ved indskrivning og opfølgning i bostedet

Kriminalitet

Bolig
5,00

Økonomi

4,00
Familie, netværk og interesser - Andre
personer

3,00

Uddannelse og beskæftigelse

2,00
1,00

Familie, netværk og interesser Familie

Helbred fysisk

0,00

Helbred psykisk

Helbred hygiejne

Misbrug alkohol

Helbred ernæring
Misbrug stof/medicin

Indskrivning

Grafen viser, at borgeren oplever at problemerne bliver
mindre under opholdet, hvilket ses ved, at det afbildede
problemområde bliver mindre.
Borgere oplever gennem ophold i bostedet størst forbedring på områderne:
• Misbrug
• Psykisk helbred
• Ernæring

Opfølgning

Bostedets struktur, rutiner samt praktiske gøremål og
fællesskab i bostedet stabiliserer borgernes fysiske, psykiske og sociale situation.
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Fig. 11

Borgernes vurdering af støttebehov
Bolig
5,00
Økonomi

Kriminalitet
4,00

Familie, netværk og interesser Andre personer

3,00

Uddannelse og beskæftigelse

2,00
1,00

Familie, netværk og interesser Familie

Helbred fysisk

0,00

Helbred hygiejne

Helbred psykisk

Misbrug alkohol

Helbred ernæring

Misbrug stof/medicin
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Indskrivning

Borgeren oplever ved opfølgning på deres ophold i bostedet størst forandring af deres støttebehov i tilknytning til:
• Misbrug
• Fysisk helbred
• Psykiske helbred
Borgerne udvikler almindelige daglige færdigheder og får
brudt den isolation og ensomhed, som mange befinder

Opfølgning

sig i ved opholdets begyndelse. Under opholdet erkender
flere borgere behovet for støtte til opbygning af netværk.
Undersøgelsen viser, at borgere, som tager ophold på
Nørbygård bosted, har et vedvarende støttebehov på en
lang række områder. Ved udskrivning samarbejder vi med
hjemkommunen om tilrettelæggelse af den nødvendige
støtte og behandling.

Fig. 12

Kontaktpersonens vurdering af borgernes støttebehov

Kriminalitet

Bolig
5,00

Økonomi

4,00
Familie, netværk og interesser - Andre
personer

3,00

Uddannelse og beskæftigelse

2,00
1,00

Familie, netværk og interesser Familie

Helbred fysisk

0,00

Helbred hygiejne

Helbred psykisk

Helbred ernæring

Misbrug alkohol
Misbrug stof/medicin

Indskrivning

Kontaktpersonen oplever størst forbedring i borgerens
behov for støtte i forhold til håndtering af misbrug samt
fysisk- og psykisk belastning.
Kontaktpersonens vurderinger er i hovedtræk samstemmende med borgerens egen vurdering af situationen.
Mange har et vedvarende støttebehov på en lang række
områder.

Opfølgning

Samlet set bidrager et ophold i bosted til, at borgerne oplever deres liv mindre problemfyldt.
Borgerne får indsigt i, at de fremadrettet har et støttebehov på en lang række områder, som skal opfyldes for at
de kan fastholde den øgede livskvalitet.
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Information om Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted
Navn:
Nørbygård
Adresse:
Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
Tlf.:
99 17 25 00
Fax:
99 17 25 25
Mail:
noerbygaard@thisted.dk
Website:
www.noerbygaardcentret.dk
Leder:
Centerleder Erik Jeppesen
Personaleteamet:	25 medarbejdere (terapeuter/behandlere, socialrådgivere, pædagoger, socialog sundhedsassistenter, værkstedspersonale og administrativt personale)
Lægekonsulent:
Læge Vibeke Halasi
Psykologisk konsulent:
Cand. pæd. psyk. Kirsten Diechmann
Eksterne supervisorer:
Certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse Steffen Pedersen, Cenaps Danmark
Cand. pæd. psyk. Kirsten Diechmann
Trænings- og værkstedstilbud: Molevej 17, 7730 Hanstholm.
Ekstern boafdeling:
Molevej 28, 7730 Hanstholm
Behandlingsbotilbud:
Molevej 32, 7730 Hanstholm
Driftsform:
Selvejende institution – tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
Driftsaftale:
Thisted kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted
Nørbygårdforeningen:
Netværksskabende forening for ædru alkoholikere og deres familier,
ca. 250 medlemmer

Takster for Nørbygårds serviceydelser 2017
Alkoholbehandling:	Sundhedslovens § 141.
Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende.
Takst pr. døgn:
Kr. 1.444,- pr. døgn
Takst for dagbehandling:
Kr. 722,- pr. dag
Ved afbrydelse af behandlingen, faktureres ugen ud, dog max. 5 døgn
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Botilbud – midlertidigt:

Servicelovens § 110.

Takst pr. døgn:
Brugerbetaling for kost:
Brugerbetaling for logi:

Kr. 1.447,- pr. døgn – heraf ydes 50% i statsrefusion
Kr. 75,- pr. døgn.
Kr. 87,- pr. døgn. Vejledende takst, såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter
Betaling for logi sker til handlekommunen efter en individuel vurdering

Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted
Ledelse og administration, visitation og lægefaglig bistand
Botilbud – midlertidigt jf. SEL § 110

Alkoholbehandling – jf. SUL § 141

12 døgnpladser

12 døgnpladser + efterbehandling og tilbud til pårørende

Målgruppe:
Personer med særlige sociale problemer,
som ikke har eller ikke kan opholde sig i
egen bolig. Målgruppen er også kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, fysisk
og psykiske problemer, mistrivsel og massive sociale problemer.

Målgruppe:
•	Personer, som er afhængige af alkohol, hash, afhængighedsskabende medicin og andre stemningsændrende stoffer
•	Primærbehandlingsforløb til personer, som ikke tidligere har været
i behandling
•	Specialiseret tilbagefaldsbehandling til personer, som tidligere har
været i behandling, haft ædru periode og efterfølgende tilbagefald

Mål:
•	Støtte den enkelte beboer i en udrednings- og afklaringsproces
•	Helbredsmæssig stabilisering – fysisk,
psykisk og social
•	Håndtering af misbrugs- og psykiske
problemer
• Støtte til afklaring af sociale problemer
• Støtte til øget trivsel i egen bolig

Mål:
•	At den afhængige bliver i stand til at få en aktiv tilværelse uden
brug af alkohol, hash, afhængighedsskabende medicin og andre
stemningsændrende stoffer
•	At den afhængige opkvalificerer mulighederne for at kunne fungere både privat og på arbejdsmarkedet
•	At den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig fri af misbrugets konsekvenser

Metode:
•	Omsorg og motivation med udgangspunkt i Per Revstedts teorier
• Kognitive metoder
•	Ressourcefokuseret og anerkendende
Pædagogik
• Individuelle opholdsplaner
Indhold:
• Omsorg og støtte
• Undervisning – samtaler
• Social afklaring – opholdsplan
• Motivation til forandring
• Støtte til et godt liv
• Aktiverende støtte
• Sundhedsfremme - motion
• Botræning – for øget trivsel i egen bolig
•	Udarbejdelse af handleplan efter ophold
•	Fokus på beskæftigelse, med ressourcevurdering

Metode:
•	Kognitive behandlingsmetoder om tilbagefaldsforebyggelse med
udgangspunkt i Terence T. Gorski
•	Individuelle behandlingsplaner – på baggrund af screeninger om
misbrugsomfang og konsekvenser.
•	Kognitiv miljøterapi indgår som en del af behandlingen
•	Problemløsende gruppeterapi og tilbagefaldsforebyggende terapi
Indhold:
•	Støtte til en aktiv hverdag uden brug af alkohol/andre stemningsændrende stoffer
• Gruppeforløb – generel
• Individuel forløb – specifik
• Undervisning og workshops
•	KRAM-screeninger – sundhedsfremme
• Motion
•	Støtte til socialfaglige problemstillinger
•	Familieperspektiv, pårørende/børn
• Familiekurser
•	Støtte til genetablering på arbejdsmarkedet
•	Efterbeh. 26 uger – udslusningsaftale
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