Ydelseskatalog 2013 - MisbrugsCenter Herning
Ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af de tilbud MisbrugsCenter Herning udbyder i 2012. 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.
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Substitutionsbehandling
med afhentning i amb. Inkl.
Socialfagligbehandling,
støtte og omsorg.

Et individuelt helhedsorienteret behandlings tilbud med
medicinskunderstøttende substitutionsbehandling. I den psykosociale
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 tilbuddet er der
klinikydelser som socialmedicinsk lægekonsultation, sårbehandling, hepatitis
screening og vac.program.
Et individuelt helhedsorienteret behandlings tilbud med
Substitutionsbehandling
med afhentning på apotek - medicinskunderstøttende substitutionsbehandling. Tilbuddet er primært til
inkl.
brugere der enten er i beskæftigelse eller afstandsmæssigt ikke kan
socialfagligbehandling,
frekventere ambulatoriet. Den psykosociale samtalebehandling er tilrettelagt og
struktureret jvf. behandlingsplanen og brugers behandlingsbehov, og tilbydes
støtte og omsorg
ofte i brugers eget hjem. I tilbuddet er der klinikydelser som socialmedicinsk
lægekonsultation, sårbehandling, hepatitis screening og vac. program.
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Adm. af anden medicin,
substitution

Modtagelse og udredning

Gruppebehandling

Forbehandling og
motivation

Ambulant indkøring
Primær behandling ambulant

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.
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. MCH kvalitets
udvikler på udredningsdelen og er i gang med at implementere en bio-psykosocial ressource udredning
Behandlings tilbuddet er et metaliseringsbaseret forløb og har som mål at
styrke den enkelte deltagers evne til at forstå sig selv og andre, og dermed
forbedre evnen til at indgå i relationer. Der veksles mellem psykoedukation og
inddragelse af deltegernes egen historier og aktuelle udfordringer. der arbejdes
med regulering af følelsesmæssige tilstande og evnen til at stabilisere sig i sig
selv i forhold til egen og andres indre verden. Gruppebehandlingen forløber
over 20 uger.
Et individuelt tilrettelagt forbehandlings og motivationstilbud til ny indskrevne
borgere. Motivations arbejdet er det primære i forløbet. Temaer som
ambivalens, trang og trangsudsættelse, analyse af problem adfærd og
netværksanalyse er centrale emner i forløbet
Ved ordination af substitutionsmedicin kan borger tilbydes ambulant indkøring i
ambulatoriet.
Er et ambulant behandlingstilbud, hvor der arbejdes med at opnå de
nødvendige og relevante adfærdsændringer og egenkontrol i forhold til brugers
misbrugs- og afhængighedsproblematikker. Behandlingen er et individuel
tilrettelagt samtaleforløb baseret på en kognitiv og/eller psykoterapeutisk
tilgang. Der arbejdes med trangshåndtering, tilbagefaldsstrategier og
personlige problemstillinger. Et intensivt og systematisk tilrettelagt
behandlingsforløb med udgangspunkt i brugers særlige behov/arbejdspunkter.
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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.
5.931
Gravide og mødre

Et ambulant behandlingstilbud til stofbrugende gravide og mødre med særligt
fokus på deres vanskeligheder og problemstillinger. Behandlingen er individuel
tilrettelagt med særlig fokus på stabilisering evt. med substitutionsmedicin og
nedtrapning. Det forudsættes, at der er et tæt samarbejde med andre
samarbejdspartnere som Børne- og Familie afdelingen og Familieambulatoriet.

Pårørende tilbud

Et tilbud om individuel rådgivning og vejledning til pårørende. Der tilbydes
deltagelse i et kursusforløb hvor andre pårørende også deltager og individuelle
samtaler. Der er fokus på problematikkerne og vanskelighederne ved at have
et stofmisbrug tæt inde på livet, medafhængighed og adskilles arbejde. Der
arbejdes ud fra en systemisk tilgang og de pårørende undervises også i
skadesvirkning og tilbagefaldsrisiko

Familieorienteret indsats

Et tilbud til hele familien, primært til familier hvor et ungt familiemedlem har en
stofproblematik. Hele familien deltager i behandlingen som varetages af en til
to behandlere fra Misbrugscenter Hernings Netværksteam. Et systematisk
tilrettelagt familieorienteret samtale forløb hvor der arbejdes ud fra en
systemisk tilgang.
Et ambulant behandlings forløb til borgere som har deltaget i et primært
behandlings forløb og som har opnået stoffrihed. Efterbehandlingen er gruppe
baseret med mulighed for individuelle samtaler. I gruppebehandlingen arbejdes
der socialorienteret med fokus på lønarbejde, bolig, økonomi, fritid og
kærester. Der arbejdes ogsåmed håndtering af trang og tilbagefaldsstrategier
og relations arbejde. Gruppen mødes hver anden onsdag aften ca 4 timer.
Tilbuddet er ikke tidsbegrænset
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Unge under 18
Aktivitetstilbud

Alkoholbehandling
Ydelsesnavn
Individuelle samtaler til
alkoholbrugere

Gruppe behandling

Åben rådgivning

Pårørende kursus

Et ambulant behandlings tilbud til unge med særlig fokus på deres
vanskeligheder og problemstillinger. Behadnlingen er individuelt tilrettelagt ud
fra den enkeltes situation/behov og i et tæt samarbejde med den unges
Et tilbud aktivitetes tilbud til alle borgere der er indskrevet i behandling i MCH.
Der er tale om motion i fitnesscenter, cykel og/eller fisketure og andre fysiske
aktiviteter.
Ydelsesbeskrivelse
Samtaleforløb til alkoholbrugere med udgangspunkt i individuelle
problemstillinger og behov. Der arbejdes med afhængigheds problematikker og
strategier. Der arbejdes med udgangs punkt i borgers behov og indsigt i
relationelle vanskeligheder.
Behandlings tilbuddet er et metaliseringsbaseret forløb og har som mål at
styrke den enkelte deltagers evne til at forstå sig selv og andre, og dermed
forbedre evnen til at indgå i relationer. Der veksles mellem psykoedukation og
inddragelse af deltegernes egen historier og aktuelle udfordringer. der arbejdes
med regulering af følelsesmæssige tilstande og evnen til at stabilisere sig i sig
selv i forhold til egen og andres indre verden. Gruppebehandlingen forløber
over 20 uger.
Åben rådgivning og Forandringsgruppe. Åbenrådgivning er åben for deltagelse
to gange ugentligt af to timers varighed. I den Åbne rådgivning er der mulighed
for kontrolleret 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 med motivation og
fastholdelse i det gode liv og med få overskuelige mål. Foregår i Huset i
Bryggergade.
Et gruppeterapeutisk behandlingsforløb til pårørende til alkoholmisbrugere.
kurset har tilformål at sætte en proces i gang, hvor den enkelte får rettet blikket
mod sig selv og egne behov, følelser og ressourcer. Hensigten er at den
enkelte får mulighed for at ændre på gamle mønstre og udvikle alternative
handlemuligheder.
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Familietilbud

Luftskibet/Unge tilbud

Et behandlingsforløb til familier, hvor mindst en af forældrene har et
alkoholforbrug. Tilbuddet består af et familie kursus, hvor familien møder andre
familier med ligestillede problematikker. Der er fokus på at hele familien
inddrages i behandlingen. Kursus dagene tilrettelægges således at voksne og
børn er deltagende på samme tid.
Gruppeforløb til børn og unge, hvor mindst en af forældrene er alkoholbruger.
Luftskibet og ungetilbuddet er et tilbud til børn/unge hvor de kan få "luft" for de
oplevelser de har, med en alkoholbrugende forældre. Ligesom de møder andre
børn/unge i samme situation. Forløbet består af 5 - 10 aftner/eftermiddage

Pårørende samtaler

Terapeutiske samtaler til alkoholbrugers pårørende.

Modtagelse og udredning

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. MCH kvalitets
udvikler på udredningsdelen og er i gang med at implementere en bio-psykosocial ressource udredning
En terapeutisk samtale til et par eller familie, hvor der er en
alkoholprobelmatik.
Forbehandling: ydelsen indeholder tilbud om ambulant afrusning - herunder
abstinensbehandling - og motivationssamtaler. Forløbet tilrettelægges i et
samarbejde med privat praktiserende læge
Et ambulant behandlingstilbud til borgere der har gennemgået et primært
behandlingsforløb. Behandlingstilbuddet er individuelt tilrettelagt. Der er især
fokus på trangs håndtering og tilbagefaldsstrategier. Netværksunderstøttende.
Tilbuddet vil ofte være gruppe baseret
Dagbehandling 2 dage hver uge. Et tilbud til borgere oftes med en dobbelt
belastning. Der arbejdes netværksstøttende og primært med psykoedukation
som en indsigtsgivende metode.
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