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Ydelseskatalog 2009 - MisbrugsCenter Herning
Ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af de tilbud MisbrugsCenter Herning udbyder i 2009. Ydelsesbeskrivelsen
giver et indblik i hvad ydelsen gennemsnitligt består af indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Dagstaksten er prisen pr. dag i
indskrivningsforløbet. Såfremt der ønskes ydelser, der ikke umiddelbart fremgår af ydelseskataloget, men som
MisbrugsCenter Herning vurderes at kunne løse, kan disse sammensættes konkret og individuelt med afregning efter
timeforbrug.

Stofbehandling
Ydelsesnavn

Ydelsesbeskrivelse

Et individuelt helhedsorienteret behandlings tilbud med
Substitutionsbehandling
med afhentning i amb. Inkl. medicinskunderstøttende substitutionsbehandling. I den psykosociale
støtte og omsorg.
samtalebehandling er der fokus på borgers sociale og sundhedsmæssige
situation og målet med behandlingen er stabilitet, skades reducerendeindsats
og øget livskvalitet. Der kan dagligt ske udlevering af substitutionsmedicin fra
egen ambulatorium og mulighed for at benytte cafeen, der er åben hverdag fra
kl. 09.30 til 11.30. Sideløbende med den daglige kontakt tilpasses
behandlingen jvf. behandlingsplanen og behandlingsbehovet. I tilbudet er der
klinikydelser som socialmedicinsk lægekonsultation, sårbehandling o.l. Tilbudet
er ikke tidsbegrænset.
Et individuelt helhedsorienteret behandlings tilbud med
Substitutionsbehandling
medicinskunderstøttende substitutionsbehandling. Tilbudet er primært til
med afhentning på
apotek/afhentning - inkl
brugere der enten er i beskæftigelse eller afstandsmæssigt ikke kan
støtte og omsorg
frekventere ambulatoriet. Den psykosociale samtalebehandling er tilrettelagt og
struktureret jvf. behandlingsplanen og brugers behandlingsbehov, og tilbydes
ofte i brugers eget hjem. I tilbudet er der klinikydelser som socialmedicinsk
lægekonsultation, sårbehandling o.l. Tilbudet er ikke tidsbegrænset.

Dagstakst
pr. forløb
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64
Gruppebehandling,
substitution

Psykologbehandling

Adm. af anden medicin,
substitution

Substitution i
behandlingsøjemed

Modtagelse og udredning

Et ambulant gruppebehandlingstilbud for brugere i medicinskunderstøttet
substitutionsbehandling. Gruppebehandlings forløbende etableres ad hoc og er
baseret på undervisning over forskellige temaer som : livskvalitet, sundhed, et
godt liv, skadesreduktion og sundhedstilstand. Kvindegruppen er et specifikt
målrettet gruppeterapeutisk tilbud til kvinder, hvor fokus er særlige
vanskeligheder og problemstillinger for kvinder i substitutionsbehandling.
Gruppebehandlingstilbud og/eller undervisning af 6 ugers varighed 4 timer pr.
uge.
Et individuelt behandlingstilbud til borger med et særligt behov for
psykologbehandling. De psykologiske ydelser i tilbudet kan bestå af et
terapiforløb med 6 individuelle samtaler, testning og/eller psykologisk
udredning.
Et tilbud om administration af anden lægeordineret medicin end
substitutionsmedicin. En stor andel af brugere i substitutionsbehandling
behandles med andre lægemidler og har vanskeligt ved selvadministration
heraf. Medicinen opbevares, doseres og håndteres af sygepl. Tilbudet er ikke
tidsbegrænset.
Et individuelt behandlings tilbud med medicinskunderstøttende
substitutionsbehandling. Tilbudet er primært til borgere hvis sociale - psykiske
og misbrugsmæssige situation er så kaotisk, at der er behov for et intensivt
behandlerkontakt understøttet af substitutionsmedicin, før realistisk
behandlingsplan kan udarbejdes. Målet er et primært stoffrit behandlings tilbud.
Tilbudet er tidsmæssigt afgrænset til ca. 6 måneder.
Alle borgere der henvender sig tilbydes afklaring og udredning. Til dette
benyttes der et ASI ( Addiction Serverity Index) udrednings redskab.
Efterfølgende visitation til videre behandling jf. behandlingsplan.
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Forbehandling/Motivations Forbehandling er et motivationsforløb tilrettelagt som et gruppetilbud. Tilbudet
kursus
er planlagt som et forløb hvor der arbejdes med motivation, ambivalens, trang
og trangsudsættelse. Motivationsarbejdet er det primære i forløbet. Forløbet
indeholder også forskellige fysiske aktiviteter, social adfærds trænning og
psykoedukation. Der er tale om et behandlingsforløb på 1 x 4 ugers varighed a
8-10 timer pr. uge. Forbehandlingen kan også i særlige individuelle situationer
tilbydes individuelt.
211
Udvidet afklaring

Primær behandling ambulant

Er et individuelt afklarings- og forbehandlings/motivationstilbud til brugere, som
stiller særligt store krav til det afklarende udrednings arbejde. (ex unge under
18 med mange samarbejdspartnere, dobbeltdiagnose, gravide misbrugere,
personlighedsforstyrrelser o.l) Tilbudet indeholder: Introduktion til
misbrugsbehandling og afklaring af brugers misbrug/forbrug,
behandlingsbehov, behandlings ønsker og behandlings muligheder. Tilbuddet
fungere som et tillæg til tilbudsydelsen Forbehandling . Tilbudet er
tidsbegrænset til 3 måneder.
Er et ambulant behandlingstilbud, hvor der arbejdes med at opnå nødvendige
og relevante adfærdsændringer og egenkontrol i forhold til brugers misbrugsog afhængighedsproblematikker. Behandlingen er et individuel tilrettelagt
samtaleforløb baseret på en kognitiv eller psykoterapeutisk tilgang. Der
arbejdes med trangshåndtering, tilbagefaldsstrategier og personlige
problemstillinger. Et intensivt og systematisk tilrettelagt behandlingsforløb med
udgangspunkt i brugers særlige behov/arbejdspunkter. Varighed ca. 6 måneder
hvor der også er fokus på at understøtte stabil stoffrihed og planlægge
indholdet af efterbehandling.
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Primær behandling - døgn Visitation til egnet døgnbehandlingsinstitution, forbesøg og tilrettelæggelse af
afgiftningsforløb. Opfølgning og tilsyn på behandlingsforløbet og
behandlingsplan under opholdet. Afklaring og iværksættelse af afgiftning,
visitation til døgnbehandling, forbesøg, løbende opfølgningsmøder og tilsyn.
Forberede og planlægge udslusning og efterbehandling.
70
Gravide og mødre

Unge under 18 år

Pårørende tilbud

Et ambulant behandlingstilbud til stofbrugende gravide og mødre med særligt
fokus på deres vanskeligheder og problemstillinger. Behandlingen varetages af
behandlere fra Misbrugscenter Hernings Netværksteam, som har særlig
ekspertise i og erfaring med gravide og mødre med et stofbrug. Behandlingen
er individuel tilrettelagt med særlig fokus på stabilisering også med
substitutionsbehandling, nedtrapning, og et meget tæt samarbejde med andre
samarbejdspartnere. Målet er at give optimale forhold for barn og mor i, under
og efter graviditeten.
Et ambulant behandlings tilbud til unge stofbrugere under 18 år. Behandlingen
varetages af behandlere fra Misbrugscenter Hernings Netværksteam, som har
særlig ekspertise i og erfaring med familier og unge stofbrugere. Behandlingen
er individuelt tilrettelagt udfra den enkeltes og familiens samlede situation og
behov, og består af systematisk tilrettelagt familiesamtaler og individuelle
samtaler med den unge alene. Der er fokus på misbrug/forbrug, mistrivsel,
afhængighed, muligheder og mål. Der er tale om et intensivt forløb af ca. 3-6
måneders varighed.
Et tilbud om individuel rådgivning og vejledning til pårørende. Der tilbydes
deltagelse i et kursusforløb hvor andre pårørende også deltager. Der er fokus
på problematikkerne og vanskelighederne ved at have et stofmisbrug tæt inde
på livet, medafhængighed og adskilles arbejde. 3 individuelle samtaler og et
kursusforløb en aften pr. uge over 5 uger. Der arbejdes ud fra en systemisk
tilgang og de pårørende undervises også i skadesvirkning og tilbagefaldsrisiko
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Familieorienteret indsats

Efterbehandling

Et tilbud til hele familien, primært til familier hvor et ungt familiemedlem har en
stofproblematik. Hele familien deltager i behandlingen som varetages af to
behandlere fra Misbrugscenter Hernings Netværksteam. Et systematisk
tilrettelagt familieorienteret samtale forløb hvor der arbejdes ud fra en
systemisk tilgang. Der kan/vil blive anvendt videooptagelser. Der tages
udgangs punkt i familiens belastningssteder. Varighed 3-6 måneder.
Et ambulant behandlingstilbud til borgere som har gennemgået et primært
behandlingsforløb og som har opnået stoffrihed. Behandlings tilbuddet er
gruppebaseret med mulighed for individuelle samtaler. Strukturen og modellen i
efterbehandlingsforløbet er tilrettelagt således at der arbejdes med
ligeværdighed og i øjenhøjde. Forstået på den måde, at behandlerne har fokus
på en "voksen til voksen" kontakt med den enkelte. Vi har gode erfaringer med
denne tilgang, som støtter den enkelte i frigørelsen fra det professionelle
system og giver øget selvansvar og selvstændighed. I gruppebehandlingen
arbejdes der socialorienteret med fokus på lønarbejde, bolig, økonomi, fritid og
kærester ligesom der arbejdes kognitivt med håndtering af trang,
tilbagefaldsstrategier, højrisikosituationer og relationsarbejde. Gruppen mødes
hver onsdag aften 3-4 timer. Der deltager altid to behandlere med særlig
erfaring og ekspertise i efterbehandling. Tilbudet er ikke tidsbegrænset.
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Halvvejshusydelse

Tilbudet forudsætter ophold i Halvvejshuset og deltagelse i
efterbehandlingstilbudet. Under opholdet i Halvvejshuset tilbydes borger støtte
til at forblive stoffri, støtte i at blive integreret i HvH sociale netværk og i nye
netværk undenfor HvH. Støtte og opbakning i at fastholde fokus på arbejde,
uddannels og fritid. Der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og
ressourcer. Tilbuddet har fast tilknyttet 3 behandlere og 1-2 personaler der har
personlige erfaringer med behandling og afhængighed.
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Alkoholbehandling
Ydelsesnavn
Individuelle samtaler til
misbrugere og VBM
Basiskursus

Åben rådgivning

Pårørende pakketilbud

Familietilbud

Luftskibet

Ydelsesbeskrivelse
Samtaleforløb til alkoholbrugere og Voksne Børn af Misbrugere (VBM), der ikke
selv har udviklet et misbrug. Forløbet består af 12 terapeutiske samtaler á 3-5
kvarters varighed strækkende sig over 3-6 mdr.
Gruppeterapeutisk behandlingsforløb til alkoholbrugere. Kurset består af
dagbehandling mandag til fredag (6½ time pr. dag) i 2 uger samt en
opfølgningsdag (6½ time).
Åben rådgivning og Forandringsgruppe. Begge tilbud er åben for deltagelse to
gange ugentligt af to timers varighed. I den Åbne rådgivning er der mulighed for
antabusbehandling og cafetilbud. Forandringsgruppen er et tilbud til borgere
der nænsomt og roligt, ved hjælp af tillidsfuld kontaktarbejde mærker ønsket og
behovet for forandring. Der arbejdes terapeutisk med "trin for trin"
indsatsmetoden og med få overskuelige mål. Foregår i Huset og på Møltrup.
Behandlingsforløb til alkoholbrugeres pårørende. Forløbet indeholder
forsamtale og visitation, 10 individuelle terapeutiske samtaler samt et
gruppeterapeutisk forløb bestående af 1 kursusdag á 6½ time og 11
kursusaftner á 3 timer fordelt over ca. 15 uger.
Et behandlingsforløb til familier, hvor mindst en af forældrene har et
alkoholforbrug. Tilbudet består af familie samtaler og 4 kursusdage hvor
familien møder andre familier med ligestillede problematikker. Der er fokus på
at hele familien inddrages i behandlingen.
Gruppeforløb til børn, hvor mindst en af forældrene er alkoholbruger. Forløbet
består af 10 gruppemødeeftermiddage á 2 timer samt 1½ dags internatophold.
Forløbet opstartes og afsluttes med en familiesamtale. Luftskibet er et tilbud til
børn hvor de kan få "luft" for de oplevelser de har, med en alkoholbrugende
forældre. Ligsom de møder andre børn i samme situation.
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Pårørende samtaler
Screening og vurdering af
alkoholbrug
VBM-kursus

Familie-/parsamtaler

Terapeutiske samtaler til alkoholmisbrugeres pårørende. Forløbet består af en
forsamtale og visitation samt 6 individuelle samtaler.
Består af en forsamtale, en screening ved hjælp af EURO-ASI (Den
europæiske udgave af Addiction Severity Index) samt en vurdering på
visitationsmøde.
Gruppeterapeutisk behandlingsforløb til “Voksne Børn af Misbrugere”, som ikke
selv har udviklet et alkoholbrug. Kurset består af 1 kursusdag á 6½ time samt
11 kursuseftermiddage á 3½ time i løbet af ca 15 uger.
En terapeutisk samtale med en familie og eller et par, hvor mindst en af de
voksne er alkoholmisbruger.
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