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FORORD
Familie- og Socialudvalget besluttede i 2012, at der skulle udarbejdes deklarationer på alle
tilbud i Børne- og Familieafdelingen, som Center for Sociale Indsatser organisatorisk er en
del af. Dette for at sikre at alle tilbud indholdsmæssigt, fagligt og metodisk er beskrevet, så
myndighedsrådgivere og andre relevante samarbejdsparter har gode forudsætninger for at
få overblik over tilbudsviften, når der skal sammensættes foranstaltninger til børn, unge,
voksne og familier med særlige behov.
Der er udarbejdet Servicedeklarationer for alle tre kommunedækkende udfører-centre:
Center for Sociale Indsatser, Center for dag- og døgntilbud og Ceter for Tværfaglig
Forebyggelse. Servicedeklarationerne bliver løbende opdaterede.
Deklarationerne er bygget op, så de indeholder alle relevante oplysninger for
myndighedsrådgiver og andre samarbejdsparter og er tænkt som et arbejdsredskab og
dynamisk arbejdspapir, der kan give anledning til dialog og samarbejde mellem bestiller og
udfører.

Center for Sociale Indsatser, januar 2018.

Det Specialiserede Døgntilbud:
Afdeling Bøgen
Skeldalsvej 21, 9310 Vodskov
Tlf.: 9931 6040
Leder: Brian Tjørnelund Larsen
Tlf.: 9931 6069 / 2339 7867
Mail: btj-fb@aalborg.dk
Afdeling Stjernehusene
Sulsted Landevej 93, 9381 Sulsted
Tlf.:
Leder: Brian Tjørnelund Larsen
Tlf.: 9931 6069 / 2339 7867
Mail: btj-fb@aalborg.dk
Åbningstider
Døgnåbent.
Tilbuddet og ejerform
Det Specialiserede Døgntilbud er en
døgninstitution for børn og unge i alderen
6 -18 år med psykisk og social
funktionsnedsættelse, samt med
omfattende tilknytningsforstyrrelser.
Der er i dag beskæftiget ca. 90
medarbejdere fordelt på 8 bogrupper med
døgnbemanding. Pr 1 januar 2018 er
fordelingen således:




Døgntilbud: 36 pladser fordelt på de 2
afdelinger i henholdsvis Hammer
Bakker og Sulsted.
VISO-leverandør

Målgruppe
Det Specialiserede Døgntilbud er et
helhedstilbud til børn og unge fra 6 til 18
år med psykiske og sociale
funktionsnedsættelser, samt
følelsesmæssige eller hjerneorganiske
skader. Målgruppen er bredt favnende og
omfatter børn/unge med diagnoser som
ADHD, skizoide personlighedsstrukturer,

skizofreni, Tourettes syndrom, borderline,
mental retardering, autismelignende træk
og dyssociale personlighedsforstyrrelser.
Ofte er der tale om komorbiditet hos den
unge / barnet. Det er karakteristisk for
børnene, at det er deres adfærd, som vil
være afgørende for, at visitationsenheden
i Aalborg/ andre visitationsenheder peger
på Det Specialiserede Døgntilbud.
Aldersmæssigt indskrives børnene / de
unge ud fra en meget individuelt
vurdering. Men karakteristisk for børnene
/ de unge indskrives de på Det
Specialiserede Døgntilbud når deres
vanskeligheder ofte træder så meget
frem, at det ikke længere lykkes for
hjemmet, plejefamilien eller institutionen
at kompensere og støtte dem i
tilstrækkelig grad, hvorfor der ofte er sket
sammenbrud på flere niveauer, både
skolemæssige og i hjemmet. Institutionen
har i øjeblikket 6 piger og 18 drenge.
Det Specialiserede Døgntilbud
samarbejder med andre kommunale
specialiserede skoletilbud som også
modtager elever fra andre specialklasser
og undervisningstilbud. Disse elevers
sociale adfærd er generelt karakteriseret
ved betydelige vanskeligheder med at
forstå, hvordan andre føler, tænker og
handler, samt hvad andres intentioner er
(nedsat empati og mentaliseringsevne),
ringe eller ingen evne til at udskyde
behov, nedsat evne til at regulere og
afstemme sig selv følelsesmæssigt,
manglende impulskontrol og manglende
evne til at indgå i relationer. Elevernes
tidligere erfaringer med skole har ofte
været præget af mange skift, nederlag,
konflikter og mobning. Elevernes
følgeproblematikker og

funktionsnedsættelser viser sig gerne ved
manglende selvtillid, selvværd og sociale
kompetencer, destruktiv eller
selvdestruktiv adfærd, skoletræthed eller
generel opposition til skolegang. Mange
af børnene er alderssvarende inden for
nogle områder, men ikke alderssvarende
inden for andre.

spejlneuroner medtænkes i de
pædagogiske processer.

Visitationsproces

Det Specialiserede Døgntilbud arbejder
med et fokus på anerkendelse, hvor man
medtænker den unges måde at betragte
tingene på og anerkende den unges
ressourcer og behov, så den unge
oplever at blive anerkendt samtidig med,
at der på passende vis struktureres og
grænsesættes.

Visitation til Det Specialiserede
Døgntilbud sker via Den Centrale
Visitation for Aalborg kommunes borgere.
Andre kommuner retter henvendelse til
sekretariatet i Center for Sociale
Indsatser eller direkte til Det
Specialiserede Døgntilbud. Der visiteres
efter servicelovens §52 og §67.
Afgørelsen om visitationen træffes i
dialog mellem Det Specialiserede
Døgntilbud og visitationen i Aalborg eller
visiterende myndighed, afhængigt af om
barnet / den unge stammer fra Aalborg
kommune eller fra ekstern kommune. Der
lægges altid et for-besøg ind, hvor den
unge og myndigheden besøger
institutionen. Eksklusionskriterierne kan
være, at den unge har fysiske handikap,
har et aktuelt misbrug, eller at man
vurderer, at den unges adfærd kan blive
problematisk i forhold til de unge, der
allerede bor på institutionen.
Faglig forståelsesramme
Institutionen arbejder med en eklektisk,
resultatorienteret faglig tilgang baseret på
neuropædagogik og på en
relationsorienteret og systemisk tilgang.
Denne tilgang fordrer – med
udgangspunkt i forståelse af barnets
personlighed, hjernemæssige processer,
barnets ressourcer og kognitive
vanskeligheder – at tilpasse indsatsen til
det enkelte barn. Ligeledes er der fokus
på selvrefleksion over medarbejderens
indflydelse på den unges observerede
adfærd, hvor neuroaffektivitet og

Det Specialiserede Døgntilbuds
overordnede mål er at tilbyde
miljøterapeutisk behandling over længere
tid, for at sikre at barnet bedst muligt selv,
eller med støtte kan håndtere sit
ungdomsliv/ voksenliv.

Indsatsbeskrivelse
Opholdet på Det Specialiserede
Døgntilbud er rettet imod, at barnet / den
unge udviklingsunderstøttes og
kompenseres, så det på sigt bliver i stand
til at mestre hverdagslivet og erfarer
størst mulig trivsel og indflydelse på eget
liv. Den pædagogiske indsats sigter mod
at forbedre og støtte op omkring den
enkeltes kompetencer inden for de
forskellige udviklingsområder, hvor det
overordnede formål er, at barnet oplever
inklusion. Indsatsen på Det
Specialiserede Døgntilbud bliver i
nedenstående inddelt i følgende punkter:





Beskrivelse af et typisk forløb
Det opstartende forløb og
pædagogisk behandlingsplan
Botilbud
Undervisningstilbud

Beskrivelse af et typisk forløb
Forløbet hos Det Specialiserede
Døgntilbud kan beskrives ud fra følgende
proces:

Forbesøg: Barnet / den unge, myndighed
og familie besøger Det Specialiserede
Døgntilbud, for at danne sig et indtryk af
denne, samt mulighederne derved. Ved
beslutning om at den unge indskrives
etableres et formøde.
Formøde: På formødet vil
forældremyndighedsindehavere,
sagsbehandler og barnet/den unge blive
præsenteret for Det Specialiserede
Døgntilbud og den bogruppe/eventuelle
kontaktperson, som placeringen
omhandler, med henblik på
forventningsafstemning.
Indskrivningsmøde: Det Specialiserede
Døgntilbud får et grundigt kendskab til
barnet/den unge, og der foretages en
forventningsafklaring i forhold til
kommunens handleplan, og om
forældremyndighedsindehavernes ønsker
for anbringelsen.
Barnet/den unge får en eller to
kontaktpersoner tilknyttet sig. Det
Specialiserede Døgntilbud udarbejder
efterfølgende en pædagogisk
behandlingsplan, som er forankret i
myndigheds § 140 handleplan.
Opfølgningsmøde: Opfølgningsmødet
afholdes tre måneder efter
indflytningsdato. På mødet evalueres og
vurderes opholdet i forhold til de
opstillede indsatsområder. Den
pædagogiske behandlingsplan
afstemmes med anbringende
myndigheds § 140 handleplan.
Statusmøder: Der vil hvert halve år blive
afholdt statusmøder, hvor der kan
justeres på forventningerne mellem alle
interessenter. Det Specialiserede
Døgntilbud udarbejder en statusrapport
og udsender denne 14 dage før mødet
med en status på – og evaluering af –
mål og udviklingsområder for
indeværende periode.

Illustration af proces:
§ 50
undersøgel
se
Opfølgning og
evt. revision af
behandlingsplan
- af og til også af
handleplan

Socialpæda
gogisk
indsats

§ 140
handleplan
Behandlingsp
lan ud fra
handleplan
evt. i
samarbejde
med
leverandør/b
arn, ung
familie

Samarbejdsmøder: kontakten til
forældrene mv. betragtes som en af
hjørnestenene i behandlingsarbejdet på
Det Specialiserede Døgntilbud. Der vil
derfor løbende være mulighed for
samarbejdsmøder med relevante parter –
herunder møder med forældre /
familienetværk og andre interessenter.
Møderne har til formål at sikre et godt og
konstruktivt samarbejde omkring barnet /
den unge, samt til formål at styrke og
kvalificere indsatsen.
Udslusning: Igennem forløbet på Det
Specialiserede Døgntilbud tilstræbes det
at gøre barnet/den unge klar til at kunne
klare sig selv efter opholdet på Det
Specialiserede Døgntilbud. Udslusningen
vil således ske ved, at den unge enten
flyttes til et nyt adækvat tilbud. Der kan
etableres støttetimer til de unge, som
vælger at flytte i egen bolig, hvilket dog
kræver en visitering hertil.
Det opstartede forløb og pædagogisk
behandlingsplan
Efter at barnet / den unge er blevet
visiteret til Det Specialiserede Døgntilbud,
tilrettelægges der en stressreducerende
opstart, idet barnet / den unge ofte har
forhøjet stressniveau, når de er
ankommet på institutionen.

Derfor arbejdes der i første omgang med
at etablere en døgnrytme og en vis
struktur for dagligdagen, og det egentlig
behandlingsarbejde kan påbegynde med
konkret baggrund i den pædagogiske
behandlingsplan. Den pædagogiske
behandlingsplan bliver udarbejdet i
samarbejde med rådgiver, forældre og
barnet, hvor indsatsområder, mål og
delmål afstemmes. I arbejdet med den
pædagogiske behandlingsplan bestræber
institutionen sig på at få målene afstemt
med barnet / den unge, således de er klar
over, hvilke mål der bliver arbejdet med,
og så målene kan tage udgangspunkt i
det, der er motiverende for barnet / den
unge. De overordnede mål i den
pædagogiske behandleplan bliver opdelt i
delmål, som skal være realistiske og
målbare inden for en given tidshorisont.
Til dette anvendes Bostedssystemet med
effektmåling gennem Indikatormodulet,
hvor der til hver enkelt barn/ung er
udarbejdet konkrete og målbare delmål
som der dagligt dokumenteres ud fra.
Disse dokumentationer laves der
kontinuerlige kvartalsmæssige scoringer
på, således at den behandlingsmæssige
indsats kan evalueres og justeres
løbende.
F.eks. kan der arbejdes med det delmål,
at den unge skal lære at rydde op på sit
værelse, og hvor fokuspunktet kan være
internaliseringsprocesser, så den unge
selv begynder at tage initiativ til at rydde
op, i stedet for at oprydningen skal
opstartes af kontaktpersonen. Den
pædagogiske behandlingsplan samt de
opstillede delmål i Bostedssystemet er i
høj grad styrende for indsatsen, da
personalet medtænker udviklingsmålene i
det relationelle pædagogiske arbejde.
Hvert halve år afholdes statusmøder med
anbringende myndighed, barn og
forældre, hvor indsatsen evalueres og
justeres. Endvidere sker der en løbende
evaluering og justering af indsatsen, hvor

man afkrydser de delmål, som er opnået i
handleplanen. Der vurderes ud fra et
individuelt skøn, hvorvidt barnet / den
unge inddrages i egen udvikling i forhold
til de opstillede mål og delmål der er i
dokumentationssystemt samt i den
generelle behandlingsstrategi der
praktiseres på Det Specialiserede
Døgntilbud.
Botilbud
Døgntilbuddet i såvel Vodskov som i
Sulsted er organiseret således, at det
tilstræbes at lave det mest optimale
match mellem børnene / de unge på de
enkelte afdelinger ud fra barnets / den
unges alder og funktionsniveau. Det
Specialiserede Døgntilbud har 3
børnegrupper og 5 ungegrupper fordelt
på de 2 afdelinger. Børnene/de unge er
inddelt i bogrupper, som typisk består af
3- 4 børn/unge. Der er afdelinger med 2-4
børn/unge i hver afdeling med eget
værelse og fællesrum. Der lægges vægt
på, at det er barnets/den unges hjem, og
dagligdagens forløb tilstræbes at ligne de
forhold, som eksisterer i et almindeligt
familiehjem.
Ud over de enkelte bogrupper har alle i
Det Specialiserede Døgntilbud adgang til
de fælles klubfaciliteter, musikrum, stor
natur legeplads med bålhytte, shelters og
sansehave, moderne motionscenter,
multibanebane og skoven. Endvidere har
børnene / de unge mulighed for
fritidsbeskæftigelse på eksterne
aktivitetstilbud i Aalborg kommune.
Undervisningstilbud
Det Specialiserede Døgntilbud
samarbejder aktuelt med flere af
Aalborg Kommunes skoler for at sikre
det mest optimale
skole/undervisningstilbud til den enkelte
ung. Kendetegnende for de børn / unge
som går i en af de specialklasser som
Det Specialiserede Døgntilbud

samarbejder med på kommunens
skoler er, at undervisningen er
individuelt tilrettelagt og nøje afstemt
den enkelte elevs faglige og
funktionsmæssige niveau.
Omdrejningspunktet for undervisningen
er elevplanen, hvor elevens
problematikker, kompetencer og
udviklingspotentialer inden for det
faglige, personlige og sociale område
løbende beskrives. Elevplanerne
udarbejdes af skolens undervisere. Det
Specialiserede Døgntilbud har et tæt og
konstruktivt samarbejde med de
respektive skoler, PPR og UUvejledere.
Metoder

Makronievau

Mikroniveau

’Hinandens forudsætninger’

Den pædagogiske tænkning og
intervention bliver implementeres på to
niveauer, som er hinandens
forudsætninger.
Makro: struktur/rammesætning, rytme og
rutiner (døgnrytme, spise tider, bad, mv.)
forudsigelighed, forberedelse,
følelsesmæssig neutralitet.
Mikro: Affektiv afstemning, kontakt,
autenticitet. (Ind i relationen)
Idet barnet / den unge på Det
Specialiserede Døgntilbud har komplekse
og massive vanskeligheder, er det
karakteristisk for den pædagogiske
praksis, at metoderne udvælges eklektisk
efter, hvad der giver gode resultater hos
det enkelte barn / den unge.
Fælles for metodikkerne er, at de udføres
med afsæt i en relationelt og systemisk
optik, hvor det enkelte individs kognitive,

neurologiske disponeringer og
funktionsniveau medtænkes. Et
relationelt, systemisk grundsyn er for Det
Specialiserede Døgntilbud ensbetydende
med, at det pædagogiske personale i
tilgangen og kontakten med barnet
udviser autencitet, nærvær, empati,
engagement, troværdighed og respekt,
samt løbende udøver refleksivitet i forhold
til egen ageren i samværet med barnet.
Med henblik på at kunne praktisere det
relationelle på en faglig og professionel
måde har personalet på Det
Specialiserede Døgntilbuds afdelinger
gennemgået et kursus i pædagogisk
relations kompetence.
Med udgangspunkt i ovenstående er der i
dagligdagen på Det Specialiserede
Døgntilbud således fokus på, at barnet i
sin kontekst oplever anerkendelse –
barnet/den unge bliver set, hørt og
forstået, hvilket vil sige, at barnet bliver
mødt på sine følelser og behov, uden at
dette dog betyder, at impulsivt opståede
behov hos barnet nødvendigvis opfyldes.
Samtidig tilstræbes det i arbejdet med
barnet/den unge at give vedkommende et
realistisk syn på, hvilke mål der er
opnåelige, både i nuet og på længere sigt
(der arbejdes med nærmeste
udviklingszone). Derudover arbejdes bl.a.
med følgende konkrete metoder:
Neuropædagogik og struktur:
Neuropædagogik og den
neuropædagogiske analyse benyttes til at
kortlægge dysfunktioner i hjernen, så
indsatsen kan målrettes de
forudsætninger og det funktionsniveau,
barnet / den unge har. Der arbejdes med
neuroaffektiv afstemning, hvor man
prøver at skabe rammer med ro og
forudsigelighed for den unge. Da mange
af de unge modsætter sig yderstyring,
f.eks. i form af TEACCH eller traditionel
ADHD pædagogik, er
relationspædagogikken det bærende
element. Det er derfor også meget
individuelt, om det er
visualiseringsredskaber eller verbal
kommunikation, der benyttes som
strukturskabende, hvor man f.eks. kan
aftale med den unge, hvad

vedkommende skal lave de næste par
timer, eller forberede den unge på
dagens begivenheder. Ligeledes bliver
strukturen og aktiviteterne udført med et
fokus på nedjustering af stresstærsklen,
så der kan skabes plads til refleksion og
tilegnelse af nye mestringsstrategier med
henblik på skabelse af nye
hukommelsesspor hos den enkelte.
KAT og mentaliseringsevne:
Der arbejdes med den unges
mentaliseringsevne, hvor fokus er at lære
barnet / den unge at registrere, italesætte
og regulere sine følelser, lære den unge
at se sig selv udefra og andre indefra i
forskellige dagligdags situationer. Dette
kan også foregå igennem KAT (Kognitiv
Affektiv Træning), hvor den unge arbejder
med sociale relationer og lærer at aflæse,
afsende og forstå følelser igennem
samtale omkring billedmateriale.
Ligeledes kan det også foregå rent
verbalt, hvor medarbejderen sammen
med den unge taler om situationer, hvor
den unge har opført sig
uhensigtsmæssigt, samt hvordan
vedkommendes adfærd har påvirket
andre.
Narrativ dokumentationspraksis,
hvilket vil sige, at barnet opfordres/støttes
i at kunne beskrive/fortælle et
hændelsesforløb.
Kvalitetssikring
Kvalitetssikringen sker, ved at indsatsen i
høj grad bliver målrettet de pædagogiske
indsatsområder, der er udarbejdet i den
individuelle handleplan. I det digitale
dokumentationssystem Bostedssystem
dokumenterer personalet dagligt den
pædagogiske indsats, i relation til de
givne mål og delmål, der er opsat i
forhold til det enkelte barn / ung. Hver
dag gennemlæser medarbejderne denne
dokumentation, så de er opdateret ift det
aktuelle der er sket i forhold til det enkelte
barn siden sidst.
Den pædagogiske behandlingsplan og §
140 handleplanen evalueres ved

halvårlige statusmøder med
sagsbehandler/bestiller.
Hver tredje uge afholdes der i alle
bogrupper i Det Specialiserede
Døgntilbud personalemøder, hvor alle
børn/unge systematisk gennemgås i
forhold til nye problemstillinger eller
udviklingsområder, samt hvor indsatsen
kan justeres. Det digitale
dokumentationssystem benyttes også til
at trække statistikker og
handlingsoversigter ud fra, således man
kan danne sig et overblik over, hvilken
indsats der f.eks. er sket inden for
konflikthåndtering ved det enkelte barn/
ung.
Det Specialiserede Døgntilbud arbejder
med at sikre faglig refleksion og sparring
både på personalemøder og i teamet
omkring det enkelte barn. Alle
medarbejdere har løbende mulighed for
sags supervision. Det Specialiserede
Døgntilbud har en fuldtidsansat psykolog,
som er med til at kvalificere den faglige
indsats på hele Det Specialiserede
Døgntilbud. Vedkommende laver
psykologiske udredninger i de sager, hvor
anbringende myndighed anmoder om
dette. I tæt samarbejde med det
pædagogiske personale på Det
Specialiserede Døgntilbud laves der også
pædagogiske udredninger. Derudover vil
der være mulighed for kontinuerligt at få
fagpersonlige supervision udført af fagfolk
uden for Det Specialiserede Døgntilbud.
Implementering og forankring af viden
I forbindelse med udslusning (til anden
institution, lejlighed m.m.) bliver
udslusningen tilrettelagt og tilpasset efter
behovet ved den enkelte unge.
Formidlingen af viden om den unge kan
f.eks. ske ved et overleveringsmøde med
det kommende bosted eller ved, at den
unge f.eks. opstarter på den nye
institution med 10 timers støtte fra Det
Specialiserede Døgntilbud om ugen.

Vidensbasering af indsatsen
Videns basering af indsatsen sker ved, at
Det Specialiserede Døgntilbuds ledelse
og medarbejderne holder sig opdateret
på den faglige udvikling igennem faglige
kurser, konferencer, fagbøger m.m.
Alle medarbejdere, der ansættes på Det
Specialiserede Døgntilbud, gennemgår i
starten af ansættelsen et internt
kursusforløb.
Den faglige opkvalificeringen sker ad hoc
i forhold til, hvilke børn / unge der bor på
institutionen, samt hvilke kompetencer
der er brug for. Der indhentes
eksempelvis eksterne konsulenter til at
afholde kurser, supervison og
uddannelser internt i organisationen. De
vigtigste netværk, Det Specialiserede
Døgntilbud deltager i er:
 Center for sociale indsatser.
 VISO-netværk "Tidlig indsats"
Børn
 Vidensudveksling med lignende
institutioner
Inddragelse af borgere og pårørende
Det Specialiserede Døgntilbud bestræber
sig på at facilitere størst mulig grad af
medbestemmelse set i forhold til den
enkelte unges kompetencer og
funktionsniveau.
Dette kommer f.eks. til udtryk ved, at der
bliver afholdt kontinuerlige Børne- og
Ungemøder, hvor de unge kan ytre deres
ønsker og hvor de således kan øve sig i
demokratiske processer. Det
Specialiserede Døgntilbud fokuserer på
at lade de unge tage medansvar i
dagligdagen og bestræber sig dermed
også at sikre den unges motivation, ved
at vedkommende selv får indflydelse på
dagligdagen. De halvårlige
statusrapporter bliver altid gennemgået
med den unge og den unge inviteres med
til statusmøder og medinddrages i
udarbejdelse af de pædagogiske
behandlingsplaner.

Derudover inddrages og præsenteres Det
Specialiserede Døgntilbuds børn / unge,
ud fra et individuelt skøn, i de opstillede
mål og delmål samt de udtrukne scoringer
i Bostedsystemet og Indikatormodulet.
Forældresamarbejde er et af
institutionens indsatsområder og dette
bliver vægtet højt fra institutionens side.
Familiearbejdet på Det Specialiserede
Døgntilbud læner sig op af vores
værdigrundlag som tilkendegiver at Det
Specialiserede Døgntilbud bidrager til
såvel opbygning, vedligeholdelse samt
opkvalificering af det enkelte barn/unges
samvær med det familiære netværk.
Selve processen er meget individuel og
vurderes ud fra hver enkelt familie, samt
ud fra hvilke behov den enkelte
familie/forældre har for den støttende
familierådgivning. Der kan i
familiesamtalerne være fokus på
erkendelsen af forældrenes egen
vanskeligheder, familierelationen
/familiedynamikken og i konkrete sager
med en terapeutisk tilgang for udvikling af
mentaliseringsevne og
kommunikationsmuligheder omkring
følelser.
En del af samarbejdet kan f.eks. være at
hjælpe forældrene til at kvalificere
forældreskabet, bringe værdigheden
tilbage i forældreskabet og prøve at sørge
for, at forældrene får ro og overskud til at
tage imod barnet. Dette kan f.eks. foregå,
ved at man samarbejder med forældrene
om, hvordan man kan arrangere
succesfulde og hyggelige hjemmebesøg.
Forældrene er desuden altid velkomne på
Det Specialiserede Døgntilbud og der
afholdes kontinuerligt
forældrearrangementer, eksempelvis ved
højtider. Det Specialiserede Døgntilbud
kan derudover tilbyde mulighed for
psykoeduktion til familien. Herunder
konkret vejledning og rådgivning i forhold
til børnenes udviklingstrin og særlige
behov.

Tværfagligt samarbejde

Tværsektionelt samarbejde

Personalesammensætningen i
bogrupperne tager udgangspunkt i, at Det
Specialiserede Døgntilbud er et
pædagogisk tilbud og derfor er der
hovedsaglig ansat pædagoger, men også
enkelte omsorgs- og
pædagogmedhjælpere. På Det
Specialiserede Døgntilbud er der
yderligere ansat psykolog,
familieterapeut, seksualvejleder,
sundhedsfagligt personale,
værkstedsassistenter,
rengøringspersonale, administrative
medarbejdere, pedel m.m.

Det Specialiserede Døgntilbud
samarbejder blandt andet med
psykologer, psykiatrien, praktiserende
læger, speciallæger, SEBA,
fritidsforeninger, skoler, sygehuse,
misbrugsbehandlere m.m. Ved
inddragelse af tværsektorielt samarbejde
henvises der til det enkelte barns / unges
problemstillinger.

En del af Det Specialiserede Døgntilbuds
værdigrundlag beskriver en kultur der
bygger på fællesskab og medansvar i
mellemmenneskelige relationer. En kultur
hvori forskellighed betragtes som en
ressource og som kilde til udvikling af
social tolerance, samt nuancerede måder
at opleve og forstå verden og hinanden
på. Derfor favnes der en bred mål og
personalegruppe som betragtes som en
grundlæggende styrke.
Det Specialiserede Døgntilbud har et tæt
samarbejde medde folkeskoler /
specialskoler / uddannelsestilbud som
Det Specialiserede Døgntilbuds børn /
unge går på. Igennem dette samarbejde
prøver man at skabe en kontinuitet i den
pædagogiske indsats, således at
underviserene på de respektive skoler/
uddannelsestilbud medtænker den
pædagogiske behandlingsplan i det
daglige skolearbejde. Samt at
pædagogerne medtænker de faglige mål
fra elevplanen i det daglige relations
arbejde på døgnbehandlingsstedet.
Derudover er der kontinuerligt udarbejdet
grundkurser for rengøringspersonalet,
pedeller m.m. for at skabe et fælles sprog
og fælles klientforståelse i hele
organisationen.

Dokumentation af indsatsen
Den daglige dokumentation sker som
nævnt igennem Bosteds systemet. Der er
systematisk målopfølgning minimum
hvert halve år, hvor der udarbejdes status
over det enkelte barn / den unge med
efterfølgende statusrapport og
statusmøde med anbringende myndighed
og andre relevante parter.
I Aalborg kommune gennemføres
auditforløb, hvor konsulenter fra
kommunen tager sager ud og undersøger
sagsforløbet fra A-Z for at undersøge,
hvordan sagsforløbet er kørt, og om man
kunne have grebet sagsforløbet
anderledes an.
Det Specialiserede Døgntilbud udfører
systematisk effektdokumentation gennem
Indikatormodulet, hvor der kan trækkes
data ud på tværs af sager og se
statistiske effektmålinger af indsatsen.
Der bliver også dokumenteret
magtanvendelser, som implicit kan
indikere effekten af indsatsen.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag: SEL § 52 og § 67
Undervisning: Folkeskoleloven § 20.2
Oprettelsesgrundlag: SEL § 66.6
Døgnpladserne er omfattet af
tilbudsportalens anvendelsesområde.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Pr. 1. januar
2018 er grundtaksten 3913 kr i døgnet.
Der kan efter aftale laves individuel
takstberegning / indskrivning.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af
Socialtilsyn Nord.

De Specialiserede Aflastningstilbud:
Danahus - Aflastning
Danalien 10, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 82 36 90
Leder:
Brian Andersen Balle
Tlf.nr.: 99 82 36 90
Mail: baba-fb@aalborg.dk
Åbningstider
Døgnåbent hele året – Der kan være dage
imellem jul og nytår, hvor der er lukket, hvis
børnegrundlaget ikke er tilstrækkeligt.
Tilbuddet og ejerform
Danahus er etableret i 1995, og er et
kommunalt tilbud om aflastning til familier med
hjemmeboende børn og unge med nedsat
funktionsniveau, både fysisk og psykisk.
Danahus er et rammeaftaletilbud og har
således forsyningsforpligtigelse over for de
resterende nordjyske kommuner.
På hverdage følger barnet sit normale
dagtilbud, eksempelvis vuggestue, børnehave,
skole og fritidstilbud. I børnenes fritid lægges
der vægt på en tryg og afslappet hverdag, så
lig familiens egen hverdag som muligt. Der
tages, ud over relationer med ligestillede via
leg og aktiviteter i og uden for huset,
udgangspunkt i at give god omsorg og pleje
med basis i barnets individuelle behov.
Foruden døgntilbud og aflastningstilbuddet har
Danahus en ’hjemmepasningsordning’, der er
et tilbud om kvalificeret pasning i hjemmet til
forældre med hjemmeboende børn med
nedsat funktionsevne – såvel fysisk, som
psykisk.

Kommunes ungdomsklub for unge mellem 14
og 25 år, som har en nedsat funktionsevne –
fysisk eller psykisk og som har brug for at
skabe social kontakt til jævnaldrende.
Medlemstallet har de seneste år ligget på ca.
150. Tilbuddet henvender sig til både
hjemmeboende, men også unge der er bor på
forskellige tilbud. Klubben er kendetegnet ved et
stort og varieret aktivitetsprogram der tydeligt
afspejler medlemmernes interesser.
Målgruppe
Målgruppen for aflastningstilbuddet er familier
med hjemmeboende børn og unge med
betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse i aldersgruppen 0-18 år.
Formål
Formålet er at tilbyde en fleksibel og
helhedsorienteret aflastningstilbud, der
muliggør, at den enkelte familie/ barnet/den
unges behov for aflastning tilgodeses bedst
muligt.
Pladsantal
Der er 11 aflastningspladser på Danahus
fordelt som følgende:
 4´ ren har 4 pladser,
 7´ ren har 7 pladser
Visitation
Visitation for Aalborg Kommunes borgere sker
via Den Centrale Visitation i samarbejde med
sekretariatet i Center for børn, unge og familier.
For borgere i de andre nordjyske kommuner
kan der rettes direkte henvendelse til leder
Elsebeth Andersen, Danahus.

Klub Grif

Handleplaner og udviklingsplaner

Daglig leder: Rico Meldgaard Malvang
Mobilnr.23 37 1099
Mail: rmm-fb@aalborg.dk

Ved visitation efter § 84 (aflastning udelukkende
med baggrund i forældrenes behov for
aflastning), skal der ikke foreligge en
handleplan, men til gengæld bliver Danahus’
forældre tilbudt en årlig samtale med barnets
kontaktteam.

Fra d.1.1.2013 kom Klub Grif til at høre ind
under Danahus. Klub Grif er Aalborg

Ved visitation efter § 52.3.5 eller 52.3.7 skal
der foreligge en handleplan. Der vil være
opfølgning to gange om året, hvor det drøftes
om handleplanens mål og delmål nås og om
barnet stadig er velplaceret.
På baggrund af kommunens handleplan
udarbejder Danahus hvert ½ år en
statusrapport for barnet/den unge, som
fremlægges på møde mellem forældremyndighedsindehaver, rådgiver, kontaktteams
og afdelingsleder.
Statusrapporten er et redskab der medvirker til
at sikre sammenhæng i indsatsen og øge den
faglige opmærksomhed på, hvilke
pædagogiske indsatser der virker i forhold til
det enkelte barn/unge.
Statusrapporten indeholder en beskrivelse af
barnets/den unges funktionsniveau, og i
samarbejde med forældremyndighedsindehaverne og kommune opstilles konkrete
udviklingsmål for indsatsen.
Beskrivelse af et typisk forløb
Aflastningstilbuddet
Aflastningen planlægges i samarbejde med
forældrene for en 4 måneders periode ad
gangen. Tildelingen af døgn er fleksibel og kan
planlægges med 1 døgn og opefter afhængig
af bevilling/behov. Der er mulighed for
minimum 1 uges sommerferieophold i
skolernes sommerferie for at tilgodese alle

forældres behov for aflastning. Hvis barnet
ikke gør brug af sit dagtilbud/ ikke har et
dagtilbud vil der blive opkrævet særtakst.
Når et barn eller ung skal begynde at benytte
aflastningstilbuddet har forældrene stor
medindflydelse på, hvordan
opstarten/indkøringen skal være. Danahus
anbefaler, at barnet i opstarten kommer på
besøg flere gange. Denne proces kan foregå
ved forældrene kan være ved barnet/den unge
et par timer de første dage, derefter kan
barnet/den unge selv opholde sig nogle timer
på Danahus, hvorefter barnet/den unge til sidst
kan overnatte på egen hånd. Denne gradvise
overgang giver både barnet/den unge og
forældrene tryghed. Der tages endvidere
individuelle hensyn i forhold til eventuelle
behov for tildeling af det samme værelse ved
opholdene. Når barnet/den unge skal stoppe
vil der blive holdt en afskedsfest/middag for
barnet/den unge.
Statusmøder
Ved de børn/unge, som er visiteret efter en §
52.3.5 eller 52.3.7 vil der blive foretaget
statusmøder hvert ½ år, hvor handleplanen og
statusrapporten gennemgås ved at se på de
kort- og langsigtede mål, og om disse er nået.
Ved børn/unge som er visiteret efter en § 84
tilbydes der et årligt forældremøde, hvor barnet
og dets udvikling gennemgås sammen med
kontaktteamet.
Metodeanvendelse
På Danahus er der fokus på kommunikation.
Grundet det enkelte barn/unges meget
individuelle handicap er det nødvendigt at
kommunikere gennem forskellige metoder og
på forskellige niveauer.
Marte Meo- metoden
er noget af det mest benyttede på Danahus.
Den bliver blandt andet anvendt som et
supplement til den pædagogiske praksis.
Marte Meo betyder 'ved egen kraft'. Det er en
videobaseret metode, der bygger på
principperne for udviklingsstøttende

kommunikation, hvor vejledningen/
rådgivningen tager udgangspunkt i de
ressourcer, der i forvejen er til stede hos
barnet. Videoen bruges som arbejdsredskab.
Videooptagelse og analyse af samspil i
almindelige dagligdags situationer gør det
muligt at få øje på barnets initiativer, sociale
kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for
hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for
trin. I analysen fokuseres på:
 Hvad barnet i forvejen kan, og hvad
optagelserne viser, at barnet har brug for
at lære.
 Hvad den voksne i forvejen gør, som er
støttende for barnets udvikling.
 Hvad den voksne har brug for af
informationer, om enten at gøre mere eller
gøre noget på en bestemt måde, for at
hjælpe barnet videre i sin udvikling.
Derudover arbejder Danahus med:
Tegn-til-Tale: Tegn til Tale er ikke tænkt som
en erstatning for talesprog, men er tænkt som
et supplement. Det bruges til børn, som har
svært ved at forstå talesprog og derfor har
brug for visuel understøttelse. Det bruges også
til børn, hvor talesproget er forsinket, og hvor
Danahus gerne vil give barnet andre måder at
kommunikere på.
Teacch
Teacch er en visuel præsentation af stoffet. Da
personer med autisme er meget visuelle, og
verbale forklaringer sjældent er effektive
overfor dem, gøres der meget brug af billeder,
andre materialer, fysisk struktur.

Board-maker
Board-maker er billedkommunikationssymboler, som er inddelt i kategorier, der kan
kombineres. Boardmaker kan bruges til mange
forskellige ting såsom at give udtryk for
ønsker, at give informationer om kommende
aktiviteter.
Værdigrundlaget på Danahus er funderet
omkring værdierne anerkendelse,
professionalisme og tryghed. Måden disse
værdier udføres på, er ved at sætte barnet/den
unge i centrum. For Danahus er det således
vigtigt, at der gives anerkendelse uanset om
barnet/den unges handlinger er
uhensigtsmæssige eller ej. Ligeledes
efterstræbes det at Danahus skaber nogle
rammer, som er så hjemlige som mulige, for at
kunne give tryghed og stabilitet.
Danahus går op i, at børnene/de unge skal
have medindflydelse på dagens aktiviteter,
hvilket kan være i form af tilberedning af
madpakke. Børnenes behov for indflydelse
varierer, og ligeledes i hvor høj grad den
enkelte synes at profitere heraf, hvilket der
derfor tages højde for i dagligdagen.
Barnets forældre kan være medbestemmende
i beslutningerne om barnets aktiviteter og
sengetider i aflastningen.
Personale
Normering, sammensætning og uddannelse
Størstedelen af personalet er pædagoger.
Derudover består personalegruppen af
 1 ergoterapeuter
 social– og sundhedshjælpere

Pecs

 vikarer (omsorgsmedhjælpere)

Pecs er et billedkommunikationssystem, som
systematisk lærer børnene/de unge at
kommunikere egne ønsker og behov ud til
omverdenen. Bl.a. lærer børnene at henvende
sig via konkreter, fotos, Boardmaker eller skrift.
Der tages udgangspunkt i det enkelte barns
funktionsniveau.

 forflytningsvejledere/instruktører
 1 kostfaglig eneansvarlig
 1 teknisk serviceleder
 1 sekretær
Der er desuden 1-2 vågne nattevagter.

Hele personalegruppen får ved ansættelse et
obligatorisk forflytningskursus for at undgå
arbejdsskader og give hensigtsmæssige
arbejdsstillinger. Nogle af pædagogerne har
efteruddannelse inden for Marte- Meo og
tegn- til-tale.
For personalegruppen afholdes fire årlige
fælles møder, hvor forskellige aktuelle emner
drøftes og diskuteres.
Samarbejdspartnere
Der samarbejdes med:
 Børnenes/de unges skole og fritidstilbud.
 Sygehusene og deres handicaps teams
 Ergoterapeuter fra specialcenteret
med hjælp til særlig hjælpemidler
 Praktiserende læger
Samarbejde med netværk
Kommunikationen mellem forældrene kan
foregå på flere forskellige måder, såsom
telefonsamtaler, personlige møder og
statusmøder. To gange om året arrangeres der
forældremøder, hvor der bl.a. gennemgås
relevante temaer i forhold til det at have et
barn/ung med et handicap.
Det enkelte barn/unge har en
kontaktbog/ I-Pad, som beskriver
hvordan dagen er
forløbet på Danahus. Ligeledes har forældrene
mulighed for at beskrive/fortælle, hvad der er
sket i den mellemliggende periode siden
barnet/den unge sidst har været på Danahus.
Kontaktbogen/I- Pad´en er således også en
kommunikationsform mellem forældrene og
Danahus, men giver samtidig også et afsæt for
bedre at kunne kommunikere med barnet.
Beliggenhed og fysiske rammer
Danahus er et etplans byggeri. I midten af
byggeriet er en stor forhal. I de 4 fløje, som
omkranser forhallen er en
administrationsafdeling, med diverse
kontorer og møderum, to
aflastningsgrupper, og en døgngruppe

med 4 pladser, hvor der er 4 værelser med
eget bad og toilet. I hver gruppe er store
værelser. Hver gruppe har sit eget køkkenalrum og stue samt 2, 3 eller 4
badeværelser afhængig af gruppens
størrelse. I alle 3 grupper er et eller flere
boblebadekar. I den ene gruppe er et
sanserum med vandseng. I kælderen er et
motionsrum.
Omkring Danahus er der et indhegnet
udeareal med nyetableret legeplads med
bålhytte, trampolin, hængekøjer, cykelbaner,
gynger, sansepavillon, sandkasse og
lignende. Op mod Danahus´ legeplads er der
en stor legeplads, som tilhører en børnehave.
Den må børnene på Danahus også gøre brug
af efter lukketid og i weekenderne. I hver
gruppe er der en gårdhave.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL§ 107 – 1 aflastningsplads
SEL § 52.3.5
SEL § 84
Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.1 stk.6
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret.
Grundtaksten på aflastningen er 3.535 kr. i
døgnet
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af
forestås af Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Danahus ønsker åbenhed i forhold til
samarbejdspartere – også i henhold til tvivl,
frustrationer eller egentlige klager. Modtages
klager, vil der i første omgang inviteres til en
samtale, hvor sagens karakter undersøges.
Ved dette møde vil det blive gjort tydeligt for
familien, via et skrift fra Børne- og
Familiesekretariatet, at det er muligt at få

klagen behandlet af tilsynsførende for
området. Ved fortsat uoverensstemmelse
henvises til Socialtilsyn Nord.

Horisonten

fysisk og /eller psykisk funktionsniveau i
alderen 0 – 18 år. I det daglige arbejdes der
med nogle stimulationsbehov for alle
børn/unge af sansemotorisk, motorisk,
kommunikativ og social karakter.

Bodil Hjorts Vej 7, 9310 Vodskov.
Tlf. 99 82 36 90

Pladsantal

Leder, Brian Andersen Balle
Tlf. 99 82 36 90
Mail: baba-fb@aalborg.dk

Visitation

Tilbuddet
Horisonten er et kommunalt tilbud om
aflastning. Tilbuddet har 6 aflastningspladser.
Pt. foreligger der ikke ydereligere beskrivelse af
tilbuddet. For mere information kontakt leder,
Brian Balle Anderse.

Danahus – Døgntilbuddet Døgn’ern
Danalien 10, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 82 36 94
Leder:
Brian Andersen Balle
Tlf.nr.: 99 82 36 90
Mail baba-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent
Etableringsår: 2013

Døgn’ern har 4 pladser på Danahus.

Der visiteres efter Lov om Social Service, § 66,
stk.6.
Handleplaner og Udviklingsplaner
På baggrund af kommunens handleplan
udarbejder Danahus hvert ½ år en
statusrapport for barnet/den unge, som
fremlægges på møde mellem
forældremyndighedsindehaver, rådgiver,
kontaktteams og afdelingsleder.
Udviklingsplanen er et redskab der medvirker
til at sikre sammenhæng i indsatsen og øge
den faglige opmærksomhed på, hvilke
pædagogiske indsatser der skaber udvikling i
forhold til det enkelte barn/unge.
Statusrapporten indeholder en beskrivelse af
barnets/den unges funktions/socialt niveau, og
i samarbejde med
forældremyndighedsindehaverne og
kommune opstilles konkrete udviklingsmål for
indsatsen

Tilbuddet og ejerform
Døgn´ern er Aalborg Kommunes døgntilbud til
børn/unge med et betydelig og varigt nedsat
fysisk og /eller psykisk funktionsniveau i
alderen 0 – 18 år.
1 plads er op til det 23 år - §107
Formål
Tilbud om døgnophold ydes efter Lov om
Social Service, § 66 1. stk. 6.
Målgruppe
Døgn’ern er Aalborg Kommunes døgntilbud til
børn/unge med et betydelig og varigt nedsat

Beskrivelse af et typisk opstartsforløb
Ved ønske om en plads på Danahus, tilbydes
forældremyndighedsindehaverne, at se
Døgn’ern før opstart. Når barnet/ den unge er
visiteret til Danahus, afholdes der et
indskrivningsmøde med
forældremyndighedsindehaver, rådgiver,
kontaktteams, afdelingsleder og leder.
Formålet er, at tilbuddet får et grundigt
kendskab til barnet/den unge og at der sker en
forventningsafstemning i henhold til
kommunens handleplan og
forældremyndighedsindehavernes ønsker til

anbringelsen.
Desuden er formålet også at sikre at
forældremyndighedsindehaverne og
kommune får tydeliggjort hvad ydelsen
indeholder.
Der afholdes opfølgningsmøde 3 måneder
efter indflytningsdatoen. På dette møde
evalueres opstartsforløbet og en vurdering
om det er det rette tilbud.
Kontakteteamet viser videoklip fra
barnet/den unges hverdag i de første 3 mdr.

Metodeanvendelse
Til afdækning af det enkelte barns /den unges
ressourcer og kompetencer anvendes faglige
metoder som f.eks. iagttagelser, observationer,
videoanalyser. I det pædagogiske arbejde er
der fokus på at børnene/de unge inddrages og
har indflydelse på egen hverdag gennem aktiv
brug af egne ressourcer og kompetencer.
Grundet det enkelte barn/unges meget
individuelle handicap er det nødvendigt at
kommunikere gennem forskellige metoder og
på forskellige niveauer. Danahus arbejder med
Marte Meo-metoden, Tegn-til-tale, Teacch og
Pecs samt board-maker.
I det daglige lægges der vægt på, at det er
børnenes/de unges hjem. Døgn’ern fungere
som en social base, hvor nøglebegreberne i
tilbuddet er udvikling, tryghed, udvikling,
trivsel, omsorg, pleje, struktur og nærvær.
Værdigrundlaget på Danahus er funderet
omkring værdierne anerkendelse, respekt,
professionalisme og tryghed. Måden disse
værdier udføres på, er ved at sætte barnet/den
unge i centrum, hvor der hele tiden tages
udgangspunkt i, hvad det enkelte barn/unge
har brug for. For Danahus er det således
vigtigt, at det enkelte barn udvikler sig, bliver
set, hørt og forstået, og der gives anerkendelse
uanset om barnet/den unges handlinger er
uhensigtsmæssige eller ej.
Brugerindflydelse: Det handler for Danahus
om at lytte til den enkelte og forstå de behov,
som det enkelte barn/unge har. Danahus går
derfor op i, at børnene/de unge skal have
medindflydelse på dagens aktiviteter, hvilket
f.eks. kan være i form af tilberedning af
madpakke. Børnenes behov for indflydelse
varierer, og ligeledes i hvor høj grad den
enkelte synes at profitere heraf, hvilket der
derfor tages højde for i dagligdagen.
Personale
Normering, sammensætning og uddannelse
Personalesammensætningen i Døgn´ern tager

udgangspunkt i, at det primært er et pædagogisk
tilbud, og derfor er der hovedsageligt ansat
pædagoger. Desuden er der ansat et antal
tilkaldevikarer, som oftest er ufaglærte (f.eks.
pædagogstuderende) Der er 2 vågne
nattevagter, som dækker hele huset. Desuden
er der ansat en pedel, en køkkenfaglig
eneansvarlig. Rengøring bliver varetaget af 2
faste personer fra Rengøringsfunktionen.
Samarbejdspartnere
Dagligt samarbejde med barnets/den unges
dagtilbud via telefon, kontaktbøger, samt
skolernes intranet. Der deltages også i møder
efter behov. Derudover samarbejdes der med
sygehusene og deres handicapsteams,
ergoterapeuter fra specialgruppen med hjælp
til særlig hjælpemidler samt praktiserende
læger.
Samarbejde med netværk
Ved indflytning indgås der samarbejdsaftaler
med forældremyndighedsindehaverne og
barnets/den unges kontaktpersoner i forhold til
at afklare, hvilke opgaver omkring barnet/den
unge, forældremyndighedsindehaverne gerne
selv vil klare/være med til og hvilke opgaver
Døgn’ern skal varetage.
Der udarbejdes relevante basisoplysninger
vedr. barnet/den unge. Basisoplysninger er en
beskrivelse der skal sikre viden om barnet/den
unge samt sikre at barnet/den unge får den
hjælp og støtte, som der er behov for samt
sikre at barnets/den unges integritet,
selvstændighed og udvikling er i fokus.
Beliggenhed og fysiske rammer
Danahus er et etplans byggeri. I midten af
byggeriet er en stor forhal. I de 4 fløje, som
omkranser forhallen er en
administrationsafdeling, med diverse
kontorer og møderum. En
aflastningsgruppe med 4 værelser – 4´ern,
en aflastningsgruppe med 7 værelser –
7´ern samt et døgntilbud – Døgn’ern, hvor
der er 4 værelser med eget bad og toilet. I
hver gruppe er dejlige store værelser. Hver

gruppe har sit eget køkken- alrum og stue
samt 2, 3 eller 4 badeværelser. I alle 3
grupper er der et eller flere boblebadekar.
I den ene gruppe er et sanserum med
vandseng. Omkring Danahus er der
indhegnet et udeareal med nyetableret
legeplads med bålhytte, trampolin,
hængekøjer, cykelbaner, gynger,
sansepavilion, sandkasse og lignende. Op
imod Danahus’ legeplads er der en stor
legeplads, som tilhører en børnehave.
Den må børnene/de unge på
Danahusgøre brug af efter lukketid og i
weekenderne. I hver gruppe er der en
gårdhave.
Lovgrundlag
SEL § 52.3.5.7 + SEL § 107.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Grundtaksten er 4.024 kr. pr. døgn.
Klageadgang
Danahus ønsker til enhver tid åbenhed i
forhold til samarbejdspartnere – også i
henhold til eventuelle tvivl, frustrationer
eller egentlige klager. Hvis der modtages
klager, vil der i første omgang inviteres til
en samtale, hvor sagens karakter
undersøges. Ved dette møde vil det blive
gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet
af tilsynsførende for området. Ved fortsat
uoverensstemmelse henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende til
Socialtilsyn Nord.

Hjemmepasningsordning

timer.

Leder: Brian Andersen Balle
Tlf. nr.: 99 82 36 90
E-mail: baba-fb@aalborg.dk

Handleplaner og udviklingsplaner

Åbningstider: Individuelt tilrettelagt

Beskrivelse af et typisk forløb

Tilbuddet og ejerform
Hjemmepasningsordningen er organiseret
under Danahus.

Når Danahus har fået en bevilling om
hjemmepasning fra en kommune, vil en
konsulent kontakte familien for at aftale et
møde i hjemmet, hvor man vil drøfte den
konkrete pasningsopgave og sikre, at der er de
eventuelle nødvendige hjælpemidler til stede
inden opstart. For at nå frem til det bedste
resultat har konsulenten brug for en grundig
beskrivelse af barnet og af familiens
pasningsbehov. Forældre og konsulent
udarbejder i fællesskab en profil på den
ønskede medarbejder.

Målgruppe
Hjemmeboende børn og i unge i alderen 0-18
år med vidtgående handicaps – både fysisk og
psykisk.
Formål
Danahus tilbyder pasning i hjemmet til
hjemmeboende børn i alderen 0–18 år, der har
et handicap. Formålet med
hjemmepasningsordningen er at give
forældrene et pusterum fra de mange daglige
gøremål, der kan være forbundet med at have
et barn med handicap.
Hjemmepasning kan benyttes som et
enkeltstående tilbud om hjælp i hjemmet, men
kan også kombineres med aflastning på
Danahus.
Pladsantal
Ikke noget fast pladsantal, da dette afgøres af
efterspørgslen.
Visitation
Ønsker en familie at benytte sig af
hjemmepasningsordningen, skal de kontakte
deres sagsbehandler i deres hjemkommune,
som afgør om der kan bevilliges til ordningen
jævnfør Servicelovens § 41. Sagsbehandleren
kan også på eget initiativ anbefale en familie
hjemmepasning. Sagsbehandler sender
bevilling på timeantal pr. mdr. til Danahus.
Bevillingen er opgjort i timer pr. mdr. og skal
revurderes en gang om året. Danahus holder
regnskab med, at familiens bevilling ikke
overskrides. Der opkræves kun for brugte

Der laves ikke handleplaner. Hjemmepasserne
skal følge forældrenes anvisninger.

Herefter er det konsulentens opgave at finde
en hjemmepasser, der passer til profilen, og at
organisere et møde i hjemmet, hvor den/de
foreslåede hjemmepassere kan møde barn og
forældre. Konsulenten deltager også i dette
møde.
Efter første møde tager konsulenten kontakt til
begge parter for at høre om de vil indlede et
samarbejde. Hvis de er enige om dette, aftales
der tidspunkt for oplæring i hjemmet eller/og
følvagter på Danahus, hvis barnet er i
aflastning på Danahus. Eventuelle følvagter på
Danahus er altid efter aftale med forældrene,
da timerne vil blive fratrukket deres bevilling.

Metodeanvendelse
Hjemmepasningen giver forældre
mulighed for at gøre noget andet. Det
kan f.eks. være at gå til et møde
sammen, tage en tur i biografen, eller
blot holde fri en aften uden børn og
deltage i det almindelige kulturelle liv.

Personale
Normering, sammensætning og
uddannelse

Hjemmepasseren kan passe barnet,
hvis forældrene er på arbejde, men
også hvis forældrene har brug for
mere tid med andre børn i familien.

Hjemmepassere rekrutteres fortrinsvis
blandt personer der er under uddannelse
inden for det sociale område (f.eks.
pædagoger, ergoterapeuter,
sygeplejersker, lærer) eller blandt
personer, der har en særlig interesse for
eller erfaring med, at arbejde med
mennesker.

Barnet og hjemmepasseren kan også
tage på ture uden for hjemmet eller
følge børnene til diverse aktiviteter efter
aftale med forældrene.

Inden ansættelse af ny hjemmepasser
gennemføres en personlig samtale,
hvor der lægges vægt på personlige og
sociale kompetencer.

Søskende kan også indgå i pasningen,
hvis det ikke overskygger pasningen af
det barn, bevillingen er givet til. I respekt
for hjemmepasserne skal der altid være
indgået en aftale med de pågældende
hjemmepassere samt med konsulenten
fra hjemmepasningsordningen, inden
søskende indgår i pasningen.

Hjemmepasserne er oftest alene om
opgaven i hjemmet og Danahus tilbyder
derfor supervision/sparring i den
udstrækning der er behov for.
Herud over inviterer Danahus alle
hjemmepasserne til et personalemøde 1
gang årligt. Indholdet kan være: Hvad er
ADHD? Hvad er autisme?
Magtanvendelse, Hvad er
hjemmepasserne optaget af? Hvad er
vigtigt at tænke på, når man kommer i
andres hjem?

Danahus tilbyder betaling for
Førstehjælps kursus ved forevisning af
kursusbevis.
Førstehjælpskurset sker på eget initiativ
fra hjemmepasseren, som selv sørger for
tilmelding til et sådan kursus.
Desuden tilbyder Danahus
forflytningskursus til de hjemmepassere,
som skal være passere for de børn. Som
har en fysisk funktionsnedsættelse.
Danahus kan også være medansvarlig for
oplæring, hvis familien også benytter
aflastning på Danahus. Hjemmepasseren
vil i særlige tilfælde få nogle ”følvagter” på
Danahus, når barnet er i aflastning, men
herudover er det forældrene, som har
ansvaret for, at hjemmepasseren får den
fornødne oplæring og viden for at kunne
passe familiens barn.
Er der brug for mere oplæring /viden er
Danahus behjælpelig med faglig sparring.
Samarbejdspartnere
Forældre og sagsbehandlere. Der kan
samarbejdes med Jobcenteret, hvis det
er svært at rekruttere nye
hjemmepassere.
Samarbejde med netværk
Tilrettelæggelsen af
hjemmepasningsordningen sker i tæt
samarbejde med forældrene til det
pågældende barn.
Beliggenhed og fysiske rammer
Pasning i familiens private hjem.
Lovgrundlag
SEL § 41

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Taksten fastsættes hvert år. Kontakt leder
for yderligere info herom.

Klagevejledning
Hvis der modtages klager, vil der I første
omgang inviteres til en samtale, hvor
sagens karakter undersøges. Ved dette
møde vil det blive gjort tydeligt for
familien, via et skrift fra Børne- og
Familiesekretariatet, at det er muligt for
familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel
klage over behandlingsindsatsen eller
andet rettes til leder af tilbuddet.

Misbrugsafsnittet (for unge 14-25 år
og voksne over 25 år)
Badehusvej 1, stuen
9000 Aalborg
Tlf.nr.: 9931 5740
Leder: Maja Torp
Tlf. nr.: 9931 6108
E-mail: Torp-fb@aalborg.dk
Tilbuddet og ejerform
Misbrugsafsnittet er Aalborg Kommunes
tilbud til unge i alderen 14-25 år med
misbrugsproblemer (Ungeindsatsen) samt
til voksne borgere over 25 år. Det er muligt
at henvende sig anonymt samt at få
behandling anonymt.
Misbrugsafsnittet har:
 Åben rådgivning, vejledning og
visitation
 Ungeindsatsen (unge 14-25 år), inkl.
tilbud til de unges forældre / pårørende
–
undervisning,
rådgivning
og
behandling
 Stofbehandling inkl. Motivations- og
afklaringsforløb samt efterbehandling
(døgn- og ambulant behandling)
 Alkoholbehandling inkl. efterbehandling
(døgn- og ambulant behandling)
 Børne-, unge-, forældre- og pårørendegrupper for familier med alkoholproblemer
 Substitutionsbehandling
 Terapi
 Opsøgende indsats og motivationssamtaler (både unge og voksne)
 Værested og kulturcafé (Café VæXt)
For en nærmere beskrivelse af de enkelte
indsatser: Se nedenfor

Grundkøb og tilkøb af ydelser
Tilbuddene er gratis at benytte. Dog
beregnes egenbetaling for kost og logi i
forbindelse med stof-døgnbehandling.
Alle borgere over 18 år i Aalborg Kommune
kan uden betaling eller forudgående
bevilling kontakte Misbrugsafsnittet. Unge
14-25 år skal kontakte Ungeindsatsen.
Målgruppe
Misbrugsafsnittets målgruppe er borgere
med overforbrug/misbrug og afhængighed
af alkohol og stoffer, samt deres
pårørende. Tilbuddet omfatter alle borgere
i Aalborg Kommune med problemer med
overforbrug og afhængighed af rusmidler.
Formål
Formålet med behandlingsindsatserne kan
opdeles i to overordnede temaer:
 Reduktion,
stabilisering
(harm
reduction) og ophør af misbrug af
alkohol/stoffer
 Rådgivning til pårørende
Pladsantal
Pr. 1. marts 2017 er der følgende
pladsantal:
 Visitationen: Ingen faste pladsantal.
Alle henvendelser vedr. behandlingen
sker gennem visitationen.
 Ungeindsatsen, 14-18 årige: 30 unge
 Ungeindsatsen, 18-25 årige: 32 unge
 Alkohol: Mellem 53 og 75 borgere
 Stof, over 25 årige: Mellem 41 og 51
borgere
 Efterbehandling (stof): 10 borgere
 Substitution: Tilbydes alle, der visiteres
til ydelsen.
 Café VæXt: Ingen fast pladsantal.

Visitation
Alle henvendelser fra 14-25 årige unge
eller deres forældre/pårørende vedrørende
de unges problemer med rusmidler skal
ske direkte til Ungeindsatsen.
Alle henvendelser fra 25 årige og ældre
vedrørende misbrugsbehandling sker via
Misbrugsafsnittets Visitation.
Handleplaner og behandlingsplaner
I forbindelse med visitation til behandlingstilbud udarbejdes behandlingsplaner
og visitationsmateriale. Behandlerne i stof,
alkohol eller substitution følger op på
behandlingsplanerne.
Beskrivelse af et typisk forløb
Se under de enkelte indsatser nedenfor.
Metodeanvendelse
Se under de enkelte indsatser nedenfor.
Brugerinddragelse
Behandlingen planlægges i samarbejde
med den enkelte borger. Så vidt muligt
tilrettelægges behandlingsplanen, så den
tilgodeser den enkeltes borgers forudsætninger, ønsker og mål for behandlingen.
”Aalborg Kommune vil arbejde på, at der
altid er relevante behandlingstilbud til alle
borgere
med
misbrugsproblemer.
Behandlingsindsatsen tilrettelægges bl.a. i
tæt samarbejde mellem forvaltningerne
således, at der er mulighed for, at alle
borgere vil blive tilbudt en indsats”
”Aalborg Kommune vil sikre sammenhæng i borgernes liv ved at anskue
behandlingsindsatsen ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor behandling,
familiearbejde, beskæftigelse og øvrige
sociale indsatser kædes sammen”.

Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Se under de enkelte indsatser nedenfor.
Samarbejdspartnere
Misbrugsafsnittet har en lang række
samarbejdspartnere – fx:
 Socialcentre
 Jobcentre
 Familiegrupper
 Sundhedscentret
 Produktionsskoler og erhvervsskoler
 Sygehuse, somatiske og psykiatriske
 Praktiserende læger
 Eksterne døgnbehandlingssteder
 Kriminalforsorgen
Samarbejde med netværk
Se under de enkelte indsatser nedenfor.
Beliggenhed og fysiske rammer
Åben Rådgivning, vejledning og visitation:
Badehusvej 1, stuen, 9000 Aalborg.
Alkoholbehandlingen inkl. børne-, unge-,
pårørende- og forældregrupper +
Stofbehandlingen +
Ungeindsatsen er samlet i:
Behandlerhuset, Sofiendalsvej 7, 9200
Aalborg SV
Substitutionsbehandlingen:
Kastetvej 24, 9000 Aalborg.
Stof-Efterbehandlingen:
Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg.
Café VæXt: Poul Paghs Gade 6a, 1. sal,
9000 Aalborg.
For en nærmere beskrivelse af de fysiske
rammer: Se under de enkelte indsatser i de
følgende beskrivelser.

Lovgrundlag
Alkoholbehandlingen (over 18 årige):
Sundhedsloven § 141. Borgeren har ret til
at være anonym (jf. § 141, stk. 5 og 6).

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Misbrugsafsnittet har et fast budget. Dog er
der beregnet takster på de enkelte pladser.

Stofmisbrugsbehandlingen (over 18-årige):
Lov om Social Service § 110.

Klageadgang
Vil borgeren klage, kan klagen indbringes
for ledelsen i Misbrugsafsnittet, Aalborg
Kommune, hvorefter der vil blive taget
stilling til klagen i forhold til afgørelsen om
misbrugsbehandling.

Substitutionsbehandlingen:
Sundhedsloven § 142.
Rådgivning og behandling til unge 14-18
årige med rusmiddelproblemer:
Information og rådgivning (Serviceloven §
11, stk. 1-3)
Udredning og behandling (Serviceloven §
§ 101 og 52, stk 3)
Desuden beskriver Retssikkerhedsloven
Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til
registreringer/oplysninger.
For misbrugs- og rusmiddelbehandling er
der en behandlingsgaranti på 14 dage
(Serviceloven § 101 og Sundhedsloven §
141), hvilket indebærer, at der senest 14
dage efter borgerens henvendelse skal
iværksættes et tilbud. Kommunen kan
vælge at tilvejebringe disse tilbud gennem
etablering
af
egne
tilbud,
indgå
samarbejde med andre offentlige instanser
og kommuner eller private institutioner.
Behandlingsgarantien på 14 dage i gangsættes ved, at der efter den første
henvendelse i Visitationen eller i
Ungeindsatsen igangsættes udredning og
afdækning af misbrugsomfang samt tages
stilling til behandlingsbehovet.
Åbningstiderne i Visitationen og i
Ungeindsatsen giver borgerne mulighed
for hurtigere at få tid til en eventuel første
afklaringssamtale.

Får borgeren ikke medhold i sin klage og
afgørelsen fastholdes, kan borgeren
videresende sin klage til:
 Ankestyrelsen
(Stofbehandling efter Serviceloven §
101)
 Styrelsen for Patientsikkerhed
(Alkoholbehandling og Substitutionsbehandling efter Sundhedsloven §§
141 og 142)
Borgeren skal indgive sin klage inden 4
uger efter, at han/hun har fået meddelelse
om afgørelsen. Den kan indgives
- telefonisk
- skriftligt, eller
- ved personlig henvendelse
til
Misbrugsafsnittet, Visitationen, Badehusvej 1,st., 9000 Aalborg.
Misbrugsafsnittet videresender klagen
med sagens akter til Ankestyrelsen eller
Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis
borgeren fastholder sin klage, selvom
afgørelsen fastholdes af Misbrugsafsnittets
ledelse.
Fremsendelsen sker normalt inden 4 uger
fra modtagelsen af klagen

Misbrugsafsnittet:
Åben Rådgivning og Visitation
(for voksne på 25 år og der over)
Badehusvej 1, stuen
9000 Aalborg
Tlf.nr.: 9931 5740
Leder: Maja Torp
Tlf. nr.: 9931 6108
E-mail: torp-fb@aalborg.dk
Teamleder: Mette Havemann
Tlf. nr.: 9931 5745
Meha-fb@aalborg.dk

Tilbuddet og ejerform
Åben Rådgivning og Visitation til borgere
med problemer i forhold til rusmidler er en
integreret del af Misbrugsafsnittet i Center
for Sociale Indsatser i Aalborg Kommune.
Åben Rådgivning og Visitation indeholder
følgende tilbud:
 Rådgivning og vejledning – med
mulighed for anonymitet
 Kortere samtaleforløb
 Visitation til misbrugsbehandlingstilbud (rusmidler) i Misbrugsafsnittet og
ekstern døgnbehandling
Grundkøb og tilkøb af ydelser
Alle borgere på 25 år og der over i Aalborg
Kommune kan gratis, det vil sige uden
betaling eller forudgående henvisning,
kontakte Den Åbne Rådgivning. Tilbuddet
er gratis at benytte.
Målgruppe
Den Åbne Rådgivnings målgruppe er
borgere i Aalborg Kommune på 25 år+ med
overforbrug, misbrug eller afhængighed af
alkohol og/eller stoffer, samt deres
pårørende..

14-25 årige unge og deres forældre /
pårørende skal rette henvendelse til
Ungeindsatsen, hvis den unge har
problemer i forhold til rusmidler.
Formål
Formålet med behandlingsindsatserne kan
opdeles i to overordnede temaer:
 Reduktion,
stabilisering
(harm
reduction) eller ophør af: Overforbrug,
misbrug
eller
afhængighed
af
alkohol/stoffer.
 Rådgivning til pårørende
Pladsantal
 Den Åbne Rådgivning: Ingen fast
pladsantal.
 Alle henvendelser fra borgere, der
ønsker behandling, sker gennem
Visitationen: Ingen fast pladsantal.
Visitation
Unge 14-25 år og deres forældre:
Forældrene og de unge kan rette direkte
henvendelse til Ungeindsatsen med
henblik på rådgivning og information.
Myndighedsrådgiver kan henvise til udredning og behandling på baggrund af en
børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse) og handleplan.
Se uddybende nedenfor under ’Misbrugsafsnittet: Ungeindsatsen
Voksne på 25 år og der over:
Alle henvendelser vedrørende misbrugsbehandling sker via Misbrugsafsnittets
Åben Rådgivning og Visitation, som har til
opgave at vejlede, udrede og iværksætte
behandling. Der bliver udarbejdet individuelle visitationsjournaler og behandlingsplaner for borgeren.
Visitationen kan kontaktes via telefon på
nr. 9931 5740, på mail (misbrugsafsnittetfb@aalborg.dk) eller via personligt frem-

møde i den Åbne Rådgivning. Den Åbne
Rådgivning har åbent mandag og onsdag
kl. 09.00-12.00 og torsdag kl. 13.00-16.00.
Handleplaner og behandlingsplaner
I forbindelse med visitation til behandlingstilbud udarbejdes visitationsmateriale
og behandlingsplan. Behandlerne i stof-,
alkohol- eller substitutionsbehandlingen
følger op på og á jourfører behandlingsplanen ud fra borgerens behov.
Beskrivelse af et typisk forløb
Henvendelse i Visitationen, hvor misbrug
og den øvrige situation udredes. Derefter
planlægges i samarbejde med borgeren et
eventuelt behandlingsforløb.
Et eksempel på et visitationsforløb i Åben
Rådgivning og Visitationen: Se under
metodeanvendelse.
Overordnet tilrettelægges en eventuel
behandling efter borgernes behov, og det
samlede antal borgere i behandling.
Varigheden af behandlingen tilrettelægges
ud fra de overordnede rammer og
individuelt ift. borgerens behandlingsplan.
Metodeanvendelse
Udredningen af behandlingsbehovet sker
indenfor en tidsramme af 1-2 samtaler
mellem borgeren (og evt. bisidder) og
visitator. Det tilstræbes, at første samtale
afholdes ved henvendelse i Åben
Rådgivning.
Den første samtale i Åben Rådgivning er
kendetegnet ved en dialogbaseret tilgang,
hvor
borgerens
aktuelle
situation
afdækkes. Disse oplysninger anvendes i
forhold til at vurdere behandlingsbehovet
og omfanget af en kommende behandling.
Borgeren læser og godkender visitators

beskrivelse og vurdering i forbindelse med
afholdelse af anden samtale. I forbindelse
med udredningen kan der være behov for
at indhente oplysninger fra andre instanser
(eksempelvis egen læge, andre dele af
forvaltningen).
I
forbindelse
med
indhentning af disse oplysninger bliver
behandlingsgarantien sat i bero.
Brugerinddragelse
Behandlingen planlægges i samarbejde
med den enkelte borger. Så vidt muligt
tilrettelægges behandlingsplanen, så den
tilgodeser den enkeltes borgers forudsætninger,
ønsker
og
mål
for
behandlingen.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Den uddannelsesmæssige baggrund for
personalet er socialrådgiver og pædagog,
og der er ansat 4 visitatorer i Misbrugsafsnittets Visitation
Samarbejdspartnere
Misbrugsafsnittet har en lang række
samarbejdspartnere – fx:
 Socialcentre
 Jobcentre
 Familiegrupper
 Sundhedscentret
 Produktionsskoler og erhvervsskoler
 Sygehuse, somatiske og psykiatriske
 Praktiserende læger
 Eksterne døgnbehandlingssteder
 Kriminalforsorgen
Samarbejde med netværk
Netværket inddrages i rådgivning og
behandling, når det er relevant, og såfremt
borgeren har givet sit tilsagn dertil. Det kan
være ægtefælle, samlever, andre i familien
eller venner.

Beliggenhed og fysiske rammer
Visitationen er beliggende på Badehusvej
1, stuen, 9000 Aalborg – en byejendom i
tre etager, hvor Center for Sociale
Indsatsers sekretariat ligger på 1. sal.
sammen med bl.a. Stof-Efterbehandlingen

Klageadgang
Vil borgeren klage, kan klagen indbringes
for ledelsen i Misbrugsafsnittet, Aalborg
Kommune, hvorefter der vil blive taget
stilling til klagen i forhold til afgørelsen om
misbrugsbehandling.

Lovgrundlag
Misbrugsbehandlingen, herunder rådgivning, vejledning og visitation, i Aalborg
Kommune skal rummes indenfor de
lovgivningsmæssige rammer, der er
beskrevet i henholdsvis Lov om Social
Service § 101 (stofmisbrugsbehandling),
Sundhedsloven § 141 (alkoholmisbrugsbehandling), samt Sundhedsloven § 142
(substitutionsbehandling).
Desuden
beskriver Retssikkerhedsloven Aalborg
Kommunes forpligtelser i forhold til
registreringer/ oplysninger.

Får borgeren ikke medhold i sin klage og
afgørelsen fastholdes, kan borgeren
videresende sin klage til:
 Ankestyrelsen
(Stofbehandling efter Serviceloven §
101)
 Styrelsen for Patientsikkerhed
(Alkoholbehandling og Substitutionsbehandling efter Sundhedsloven §§
141 og 142)

Misbrugsbehandling er omfattet af en
behandlingsgaranti på 14 dage, hvilket
indebærer, at der senest 14 dage efter at
borgeren har rettet henvendelse til
Misbrugsafsnittets Åbne Rådgivning eller
Ungeindsatsen skal iværksættes et tilbud.
Behandlingsgarantien
på
14
dage
igangsættes ved, at der efter den første
henvendelse i Visitationen påbegyndes
udredning, afdækning af misbrugsomfang
samt vurdering af behandlingsbehov. Der
er afsat tider, så borgeren kan få en tid
umiddelbart efter den første henvendelse i
Visitationen. Åbningstiderne i Visitationen
giver borgerne mulighed for hurtigere at få
tid til en opfølgende afklaringssamtale.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Misbrugsafsnittet har et fast budget. Dog er
der beregnet takster på de enkelte pladser.

Borgeren skal indgive sin klage inden 4
uger efter, at han/hun har fået meddelelse
om afgørelsen. Den kan indgives
- telefonisk
- skriftligt, eller
- ved personlig henvendelse
til
Misbrugsafsnittet, Visitationen, Badehusvej 1,st., 9000 Aalborg.
Misbrugsafsnittet videresender klagen
med sagens akter til Ankestyrelsen eller
Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis
borgeren fastholder sin klage, selvom
afgørelsen fastholdes af Misbrugsafsnittets
ledelse.
Fremsendelsen sker normalt inden 4 uger
fra modtagelsen af klagen.

Misbrugsafsnittet:
Ungeindsatsen (unge 14-25 år)
Behandlerhuset, Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Ungeindsatsen/Rådgivning og
Opsøgende indsats:
Esben Skall Sørensen, Tlf. 2520 5744
Kristine Andersen, Tlf. 2520 5278
Ungeindsatsen/Rådgivning og behandling:
Charlotte Clausen, Helle Nørvang Hansen,
Anette Kvistgaard Sørensen
Telefon: 2520 0208
Telefon træffetid: mandag-fredag kl. 9-11.
Uden for telefon træffetid kan lægges
besked på telefonsvaren, og man vil blive
ringet op.
Leder Maja Torp
Tlf. nr. 9931 6108
E-mail: torp-fb@aalborg.dk
Teamleder: Jens Bach Andersen
Tlf. nr.: 9931 6112
E-mail: jba-fb@aalborg.dk
Åbningstider:
Man, tirs, ons, fre: kl. 9.00 – 14.00
Tors: kl. 9.00 – 16.00
Tilbuddet og ejerform
Ungeindsatsen er en integreret del af
afdelingen Misbrugsafsnittet i Center for
Sociale Indsatser.
Ungeindsatsen indeholder følgende tilbud:
 Tilbud til unge 14-18 år og deres
forældre – rådgivning og behandling
 Behandling for overforbrug, misbrug
eller afhængighed af alkohol (unge 1825 år)



Opsøgende og forebyggende indsats
og motivationssamtaler (unge 14-25
år)

Opsøgende forebyggelsesindsats
Målgruppe
Den primære målgruppe for Ungeindsatsens opsøgende forebyggelsesindsats
er unge mellem 14 og 25 år, der har et
bekymrende og/eller behandlingskrævende brug af rusmidler (alkohol, stoffer).
Formål
Kerneopgaverne
for
Ungeindsatsens
opsøgende forebyggelse
består af
informationsog
oplysningsarbejde
omkring rusmidler og behandlingsmuligheder, rådgivning og vejledning samt
motivationsarbejde.
Formålet er ved en tidlig indsats gennem
information og rådgivning at forebygge
alvorligt misbrug blandt unge.
Den opsøgende indsats foregår primært
gennem faste samarbejdsaftaler mellem
Ungeindsatsen og ungdomsuddannelser i
Aalborg, Uddannelseshuset, Træningshøjskolen og Skuret i Nørresundby, hvor de
unge via åben rådgivning med mulighed for
anonymitet kan få op til 3 motiverende
samtaler med en af de opsøgende
medarbejdere i Ungeindsatsen.
Metoder
- Åben rådgivning
- Motiverende samtaler med unge –
Motivationel Interviewing (MI)
- Foredrags- og
informationsvirksomhed på
ungdomsuddannelserne
- Elevmøder på
ungdomsuddannelserne

Rådgivning og behandling
Ungeindsatsen har
- Rådgivnings- og behandlingstilbud
til unge 14-25 årige med problemer
med rusmidler samt til deres
forældre og pårørende
Målgruppe
Målgruppen for Ungeindsatsen er unge
bosiddende i Aalborg Kommune eller
anbragt af Aalborg Kommune. Unge som
har et bekymrende og/ eller behandlingkrævende brug af rusmidler.
Rådgivning er også et tilbud til pårørende
og samarbejdspartnere, som i arbejdet
med unge ønsker konsulentinddragelse.
Formål
Tilbud om tidlig indsats, der kan forebygge
alvorligt misbrug, gennem information og
rådgivning, samt tilbud om udredning og
behandling ved misbrug. På baggrund af
viden og erfaring inden for rusmiddelområdet, er der desuden et formål om at
kunne støtte andre, der arbejder med unge
i at håndtere problemstillinger omkring
rusmidler.
Pladsantal
I Ungeindsatsens behandlingstilbud til de
14-25 årige er der plads til ca. 90 unge i
udrednings- og behandlingsforløb.
Visitation
Unge14-25 årige og forældrene kan rette
direkte henvendelse til Ungeindsatsen
med henblik på information, rådgivning og
behandling. Vagttelefon nummer: 2520
0208.
Vedrørende de 14-18 årige unge kan
myndighedsrådgiver henvise til udredning
og behandling på baggrund af en
børnefaglig undersøgelse (§ 50 under-

søgelse) og handleplan. Udredning og
behandling kræver accept fra såvel
forældremyndighed som den unge.
Såfremt Ungeindsatsen vurderer, at der er
behov for udredning + behandling,
indhentes accept af myndighedsrådgiver,
som påbegynder børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse) og handleplan.
Det er Ungeindsatsens kompetence at
vurdere, hvorvidt den unges misbrug
udløser
behandlingsgarantien,
som
forudsætter, at behandling iværksættes
inden 14 dage.
Handleplaner og behandlingsplaner
Der skal udarbejdes handleplaner jf.
Serviceloven (SEL) § 140 i alle udredningsog behandlingsforløb. Der udarbejdes i alle
sager behandlingsplan jf. U18-modellen.
Beskrivelse af et typisk forløb for de 14-25
årige unge
Den unge og eventuelt forældre møder til
information/rådgivning i Behandlerhuset på
Sofiendalsvej 7. Rusmiddelrådgiver taler
med begge og herefter med den unge
alene, ud fra en erfaring om, at det er svært
for den unge at afdække hele sit forbrug af
rusmidler, når forældrene er til stede. På
baggrund af denne 1. samtale vurderer
rådgiver den fremtidige indsats:
1. Sagen afsluttes efter rådgivning.
2. Den unge og forældre tilbydes yderligere
rådgivning.
3. Der skal udarbejdes udredning – accept
fra myndighed indhentes.
4. Det vurderes, at den unge er omfattet af
behandlingsgarantien, hvorfor der skal
tilbydes behandling inden 14 dage.

Rådgiver inddrager myndighedsrådgiver
og deltager i vurdering af hvilken
foranstaltning den unge skal tilbydes. Der
iværksættes
behandlingsforløb
sideløbende med udredning.
Metodeanvendelse
De centrale værdier som danner grundlag
for metodeanvendelsen i Ungeindsatsen
behandlingstilbud til de 14-25 årige unge
er, at de unge er mere unge end
misbrugere, rusmiddelbrug giver mening
for de unge, og de unges motivation for
ændringer er ambivalent. Udsatte unge er i
særlig risiko for at udvikle et misbrug,
hvorfor det er vigtigt at integrere misbrugsbehandling i kommunens øvrige
generelle forebyggelsestiltag i forhold til
unge.
Et typisk behandlingsforløb strækker sig
over 6-12 måneder. Et væsentligt element
i behandlingsforløbet er inddragelse af
forældre, ligesom de inviteres til deltagelse i forældregruppeforløb. En grundig
udredning er grundlaget for den individuelle udarbejdede behandlingsplan.
Samtalebehandling funderes i overvejende grad på kognitive behandlingsmetoder.
Tidslinje for et typisk forløb: se skema på
næste side.
Hele Ungeindsatsen
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Der er 7 behandlingsmedarbejdere i
tilbuddet: 2 psykologer, 3 socialrådgivere,
2 socialpædagoger.
Der er 2 socialrådgivere til den undervisende, opsøgende og forebyggende (tidlig
indsats) indsats.

Samarbejdspartnere for hele Ungeindsatsen
Eksterne og interne samarbejdspartnere
er:
 Myndighedsrådgivere i familiegrupperne
 Socialcentre
 Jobcentre
 Coaches på ungdomsuddannelser
 Produktionsskoler og erhvervsskoler
 Døgninstitutioner i Aalborg Kommune
 Forebyggende indsatser i kommunen
herunder SSP konsulent, fritidscentre,
Midtbysjakket o.a.
 Ungerådgivningen i Center for Sociale
Indsatser
 Skoler
 UU-vejledere
 Sundhedscentret
 Sygehuse, somatiske og psykiatriske
 Praktiserende læger
 Kriminalforsorgen
 Den unges netværk i øvrigt
Beliggenhed og fysiske rammer
Ungeindsatsen holder til i Behandlerhuset, Sofiendalsvej 7, sammen med
tilbuddene om misbrugsbehandling for
Aalborg Kommune til voksne borgere over
25 år. Ungeindsatsen har egne lokaler i
Behandlerhuset, som er indrettet hyggeligt
og imødekommende. Behandlerhuset er
desuden indrettet med samtalekontorer og
område med plads til forældregrupper og
møder.

Lovgrundlag
 Information
og
rådgivning
forebyggende indsats:
Serviceloven (SEL) § 11, stk. 1-3

og







Udredning og behandling for de 14-18
årige unge:
Serviceloven (SEL) § 52, stk. 3
Udredning og behandling for over 18
årige borgere:
Serviceloven (SEL) § 101 (stofbehandling),og
Sundhedsloven (SUL) § 141 (alkoholbehandling).
Behandlingsgaranti:
Serviceloven (SEL) § 101, og
Sundhedsloven (SUL) § 141.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddene i Ungeindsatsen er forlods
finansierede.
Klageadgang
Vil borgeren klage, kan klagen indbringes
for ledelsen i Misbrugsafsnittet, Aalborg
Kommune, hvorefter der vil blive taget
stilling til klagen i forhold til afgørelsen om
misbrugsbehandling.
Får borgeren ikke medhold i sin klage og
afgørelsen fastholdes, kan borgeren
videresende sin klage til:
 Ankestyrelsen (Stofbehandling efter
Serviceloven § 101)
 Styrelsen for Patientsikkerhed (Alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141)
Borgeren skal indgive sin klage inden 4
uger efter, at han/hun har fået meddelelse
om afgørelsen. Den kan indgives
- telefonisk
- skriftligt, eller
- ved personlig henvendelse
til Misbrugsafsnittet, Visitationen, Badehusvej 1,st., 9000 Aalborg.
Misbrugsafsnittet videresender klagen
med sagens akter til Ankestyrelsen eller

Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis
borgeren fastholder sin klage, selvom
afgørelsen fastholdes af Misbrugsafsnittets
ledelse.
Fremsendelsen sker normalt inden 4 uger
fra modtagelsen af klagen.

Oversigt over behandlingsforløb for 14-25 årige i Ungeindsatsen
Information og rådgivning
(1-2 samtaler)

SAMTALENS INDHOLD





Baggrund for
henvendelsen
Den unges forbrug af
rusmidler
Den unges evt.
bagvedliggende
problemer
Den unges ressourcer

DER ORIENTERES OM







Behandlingsgaranti
Behandlingens
a) Varighed
b) Indhold
c) Mål
At udredning og
behandling kræver både
den unges og forældres
samtykke
Vurdering af umiddelbare
behandlingsbehov
(obs. § 101)

Udredning
(1-8 samtaler)

VURDERING AF
1. Fysiske skadesvirkninger
2. Psykiske
skadesvirkninger
3. Sociale skadesvirkninger

FOKUSPUNKTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkontakt
Brugsmønster
Netværk
Skolegang
Psykisk status
Motivation
Vedligeholdende faktorer
Ressourcer
Vurdering af behov for
psykologisk testning og
evt. udførelse af disse

Behandlingsforløb
(6-12 mdr.)

Behandlingsforløb
(6-12 mdr.)

INDHOLD

INDHOLD/GUIDELINES



















Individuel
behandlingsplanlægning
Opstartsmøde
Evt. psykologisk testning
Opfølgningsmøder
Udskrivningsmøde

Motivationsarbejde
Psykoedukation
Netværksarbejde
Tilbagefaldsforebyggelse
Håndtering af misbrug
Rusmiddeledukation
Sundhedsedukation
Social færdighedstræning
Emotionel læring
Livshistorie

Misbrugsafsnittet:
Alkoholbehandlingen
(for voksne på 25 år ++)
Henvendelse for borgere på 25 år og
derover:
Badehusvej 1,
9000 Aalborg
Tlf.nr.: 9931 5740
Henvendelse for unge 14-25 år:
Ungeindsatsen, Sofiendalsvej 7, 9200
Aalborg SV
Tlf.: 2520 0208
Leder: Maja Torp
Tlf. nr.: 9931 6108
E-mail: Torp-fb@aalborg.dk
Teamleder Jane Østergaard
Tlf. nr.: 9931 7764
E-mail: JO-FB@aalborg.dk
Badehusvej 1, 1.sal., 9000 Aalborg.

Tilbuddet og ejerform
Alkoholbehandlingen er en integreret del af
afdelingen Misbrugsafsnittet i Center for
Sociale Indsatser i Aalborg Kommune.
I tilbuddet om behandling for overforbrug af
alkohol er:
 Alkoholbehandling inkl. efterbehandling
(døgn- og ambulant behandling)
 Børneunge-,
forældreog
pårørendegrupper for familier med
alkoholproblemer
 Opsøgende indsats og motivationssamtaler
Unge mellem 14 og 25 år med overforbrug
eller afhængighed af alkohol vil få
behandling i Ungeindsatsen.

Grundkøb og tilkøb af ydelser
Tilbuddene er gratis at benytte.
Alle borgere på 25 år og der over i Aalborg
Kommune kan uden betaling eller
forudgående
bevilling
kontakte
Misbrugsafsnittets Visitation.
Unge
14-25
Ungeindsatsen.

år

skal

kontakte

Målgruppe
Alkoholbehandlingens målgruppe er alle
borgere i Aalborg Kommune med
overforbrug eller afhængighed af alkohol,
samt deres pårørende.
Formål
Formålet med behandlingsindsatserne i
Alkoholbehandlingen kan opdeles i to
overordnede temaer:
 Reduktion,
stabilisering
(harm
reduction) eller ophør af overforbrug
eller afhængighed af alkohol
 Rådgivning til pårørende
Pladsantal
Pr. 1. marts 2017 er der følgende
pladsantal:
 Alkoholbehandlingen: Mellem 75 og 90
borgere
 Ungeindsatsen: I alt 62 unge med
problemer med rusmidler (alle former
for rusmidler)
 Børne-, unge-, teenage-, forældre- og
pårørendegrupper – 3 børnegrupper á
6-8 børn + ungegruppe á ca. 8 unge +
gruppe for forældrene.
Visitation
Alle henvendelser fra unge mellem 14 og
25 år og deres forældre og pårørende
vedrørende rådgivning, vejledning eller
egentlig behandling for den unges

overforbrug, misbrug eller afhængighed af
alkohol sker via Misbrugsafsnittets
Ungeindsats.
Alle henvendelser fra borgere på 25 år og
der over vedrørende behandling for
overforbrug, misbrug eller afhængighed af
alkohol sker via Misbrugsafsnittets
Visitation, som har til opgave at vejlede,
udrede og iværksætte behandling. I
forbindelse
med
visitation
til
behandlingstilbud
udarbejdes
der
individuel behandlingsplan og visitationsmateriale for borgeren.
Afgørelse vedrørende visitation til døgnbehandling sker på visitationsmøder, hvor
teamlederen har bevillingskompetencen.
Der afholdes visitationsmøde hver torsdag
Visitationen kan kontaktes via telefon på
nr. 9931 5740, på mail (misbrugsafsnittetfb@aalborg.dk) eller via personligt fremmøde i den åbne rådgivning. Den åbne
rådgivning har åbent mandag og onsdag kl.
09.00-12.00 og torsdag kl. 13.00-16.00.
Handleplaner og behandlingsplaner
Behandlerne i Alkoholteamet følger op på
og á jourfører behandlingsplaner og visitationsmateriale udarbejdet af Misbrugsafsnittets Visitation.
Beskrivelse af et typisk forløb
Henvendelse i Visitationen, hvor misbrug
og øvrige situation udredes. Derefter planlægges i samarbejde med borgeren et
eventuelt behandlingsforløb.
Et eksempel på et forløb for Alkoholbehandling er:
Den
ambulante
Alkoholbehandling
indeholder længerevarende behandlingsforløb indeholdende individuelle samtaler
eventuelt suppleret med gruppeforløb,

samt kortere rådgivningsforløb (3-5
samtaler). På baggrund af en konkret
vurdering, kan borgeren blive henvist til
længerevarende behandlingsforløb (gruppeforløb en til to gange ugentligt og
individuelle samtaler). Det er formålet, at
borgerne opnår en indsigt i egen situation,
således de kan træffe andre valg
fremadrettet.
Borgerens behandlingsbehov vurderes
løbende under hele behandlingsforløbet,
og behandlingen justeres derefter.
Efterbehandlingen udgøres af individuelle
samtaler og gruppebehandling 1 x 2 timer
ugentligt for de borgere, der har været i
ekstern døgnbehandling. Formålet er at
vedligeholde
og
videreudvikle
de
kompetencer, som er erhvervet ved
deltagelse i døgnbehandlingen.
Overordnet tilrettelægges behandlingen
efter borgernes behov, og det samlede
antal borgere i behandling.
Varigheden af Alkoholbehandlingen tilrettelægges ud fra de overordnede rammer
og individuelt ift. borgerens behandlingsplan.
Metodeanvendelse
I
Alkoholbehandlingen
tilrettelægges
behandlingen ud fra en række forskellige
metoder. Følgende metodiske tilgange er i
spil:
 Kognitiv behandling
 MI (Motivational Interwieving)
 Psykoedukation
 Eksponering
 Oplevelsesorienteret metode
 Værdsættende samtale
Brugerinddragelse
Behandlingen planlægges i samarbejde
med den enkelte borger. Så vidt muligt

tilrettelægges behandlingsplanen, så den
tilgodeser den enkeltes borgers forudsætninger, ønsker og mål for behandlingen.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
I Alkoholbehandlingen er ansat 8 medarbejdere. Deres uddannelsesmæssige
baggrund er socialrådgiver, pædagog,
psykolog, samt børne- og familiesagkyndig. Der er desuden mulighed for at
supplere behandlingen med et terapeutisk
forløb hos en psykoterapeut, ansat i
Misbrugsafsnittet.
Terapeut (på tværs af stof- og alkoholbehandlingen)
For de borgere, der har behov for et
terapeutisk forløb, er der i Misbrugsafsnittet ansat en medarbejder med
længerevarende terapeutisk efteruddannelse til at varetage denne opgave.
Børne- og Familiesagkyndig
I Alkoholbehandlingen ansat en børne- og
familiesagkyndig, som har følgende
arbejdsopgaver:

Opkvalificering af frontpersonale, fx
lærere og pædagoger

Uddannelse af nøglepersoner (3
dages kurser, samt opfølgningsmøder)

Oplæg i institutioner og skoler

Supervision og faglig sparring i
enkeltsager

Koordination af indsatsen på tværs i
kommunen

Implementering af familieperspektivet i behandlingsarbejdet (som
beskrevet i Aalborg Kommunes
Rusmiddelpolitik)

Behandling / terapi til misbruger og
familie i forhold til konsekvenser af

alkoholproblemet for den enkelte
samt relationerne i familien

Udvikle familieorienteret alkoholbehandling i Aalborg Kommune
Samarbejdspartnere
Alkoholbehandlingen har en lang række
samarbejdspartnere – fx:
 Socialcentre
 Jobcentre
 Familiegrupper
 Sundhedscentret
 Produktionsskoler og erhvervsskoler
 Sygehuse, somatiske og psykiatriske
 Praktiserende læger
 Eksterne døgnbehandlingssteder
 Kriminalforsorgen
Samarbejde med netværk
Der tilbydes Familieorienteret Alkoholbehandling, da undersøgelser fastslår, at
familie-perspektivet er vigtigt, og netværket inddrages i misbrugsbehanlingen,
når det er relevant – det kan være
ægtefælle, samlever, andre i familien eller
venner. Desuden tilbydes børn og forældre
i
familier
med
alkoholproblemer
sideløbende gruppeforløb.
Beliggenhed og fysiske rammer
Alkoholbehandlingen er samlet i Behandlerhuset, Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV
– en selvstændig bygning med udnyttet
kælder, stueetage og 1. sal. Der er gode
parkeringsforhold.
Lovgrundlag
Alkoholbehandlingen i Aalborg Kommune
rummes inden for de lovgivningsmæssige
rammer, der er beskrevet i Sundhedsloven § 141. Desuden beskriver Retssikkerhedsloven
Aalborg
Kommunes
forpligtelser i forhold til registreringer/oplysninger.

Sundhedslovens § 141 fastslår, at
kommunen skal tilbyde behandling med
mulighed for anonymitet til borgere med et
overforbrug eller afhængighed af alkohol,
og fastsætter regler for behandlingen. Der
er ligeledes en behandlingsgaranti på 14
dage, hvilket indebærer, at der senest 14
dage efter borgerens henvendelse skal
iværksættes et tilbud. Kommunen kan
vælge at tilvejebringe disse tilbud gennem
etablering af egne tilbud, indgå samarbejde med andre offentlige instanser eller
private institutioner. Borgeren ret til at være
anonym (jf. § 141, stk. 5 og 6).
Behandlingsgarantien
på
14
dage
igangsættes ved, at der efter den første
henvendelse i Visitationen igangsættes
udredning og afdækning af misbrugsomfang.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Misbrugsafsnittet inkl. alkoholbehandlingen har et fast budget. Dog er der beregnet
takster på de enkelte pladser.
Klageadgang
Vil borgeren klage, kan klagen indbringes
for ledelsen i Misbrugsafsnittet, Aalborg
Kommune, hvorefter der vil blive taget
stilling til klagen i forhold til afgørelsen om
misbrugsbehandling.
Får borgeren ikke medhold i sin klage og
afgørelsen fastholdes, kan borgeren
videresende sin klage til:
 Ankestyrelsen
(Stofbehandling efter Serviceloven §
101)
 Styrelsen for Patientsikkerhed
(Alkoholbehandling og Substitutionsbehandling efter Sundhedsloven §§
141 og 142)

Borgeren skal indgive sin klage inden 4
uger efter, at han/hun har fået meddelelse
om afgørelsen. Den kan indgives
- telefonisk
- skriftligt, eller
- ved personlig henvendelse
til
Misbrugsafsnittet, Visitationen, Badehusvej 1,st., 9000 Aalborg.
Misbrugsafsnittet videresender klagen
med sagens akter til Ankestyrelsen eller
Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis
borgeren fastholder sin klage, selvom
afgørelsen fastholdes af Misbrugsafsnittets
ledelse.
Fremsendelsen sker normalt inden 4 uger
fra modtagelsen af klagen.

Misbrugsafsnittet: Stofbehandling
(for voksne 25 år og der over)
Badehusvej 1,
9000 Aalborg
Tlf.nr.: 9931 5740
Leder: Maja Torp
Tlf. nr.: 9931 6108
E-mail: Torp-fb@aalborg.dk
Teamleder: Jens Bach Andersen
Tlf. nr.: 9931 6112
E-mail: jba-fb@aalborg.dk
Behandlerhuset, Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV.
Tlf. 9931 5740
Døgnbehandlingen og Efterbehandlingen:
Teamleder: Mette Havemann
Tlf. nr.: 9931 5745
Meha-fb@aalborg.dk

Tilbuddet og ejerform
Stofbehandlingen er en integreret del af
afdelingen Misbrugsafsnittet i Center for
Sociale Indsatser og er Aalborg
Kommunes tilbud til borgere over 25 år
med stofmisbrugs-problemer
I tilbuddet om behandling for misbrug eller
afhængighed af stoffer er:
 Opsøgende indsats og motivationssamtaler
 Motivations- og afklaringsforløb
 Stofbehandling (ambulant og døgnbehandling)
med
mulighed
for
anonymitet
 Efterbehandling (efter døgnbehandling)
 Terapi

Grundkøb og tilkøb af ydelser
Tilbuddene er gratis at benytte. Dog

beregnes egenbetaling for kost og logi i
forbindelse med døgnbehandling.
Alle borgere på 25 år og der over i Aalborg
Kommune kan uden betaling eller
forudgående
bevilling
kontakte
Misbrugsafsnittets Visitation.
Unge 14-25 år skal kontakte Ungeindsatsen.
Målgruppe
Stofbehandlingens målgruppe er alle
borgere i Aalborg Kommune med misbrug
eller afhængighed af stoffer, samt deres
pårørende. Tilbuddet omfatter alle borgere
i Aalborg Kommune med problemer
overforbrug misbrug eller afhængighed af
stof-rusmidler.
Tilbuddet
om
anonym
ambulant
stofbehandling er for borgere, der
 er fyldt 18 år
 har en bolig
 er under uddannelse eller i job
 har et misbrug af rusmidler, der ikke
kræver
medicinsk
tilgang
i
behandlingen
Formål
Formålet med behandlingsindsatserne kan
opdeles i to overordnede temaer:
 Reduktion,
stabilisering
(harm
reduction) og ophør af overforbrug eller
afhængighed af stoffer
 Rådgivning til pårørende
Pladsantal
Pr. 1. november 2016 er der følgende
pladsantal:
 Stofbehandling for over 25 årige:
Mellem 51 og 65 borgere
 Efterbehandling (stof): 10 borgere

Visitation
Alle henvendelser fra borgere på 25 år og
der over vedrørende behandling for
misbrug eller afhængighed af stoffer sker
via Misbrugsafsnittets Visitation, personligt
eller telefonisk. Personalet i Visitationen
har til opgave at vejlede, udrede og
iværksætte behandling. I forbindelse med
visitation til behandlingstilbud udarbejdes
der
individuel
behandlingsplan
og
visitationsmateriale for borgeren.
Afgørelse vedrørende visitation til døgnbehandling sker på visitationsmøder, hvor
teamlederen har bevillingskompetencen.
Der afholdes visitationsmøde hver torsdag.
Visitationen kan kontaktes via telefon på
nr. 9931 5740, på mail (misbrugsafsnittetfb@aalborg.dk) eller via personligt fremmøde i den åbne rådgivning. Den åbne
rådgivning har åbent mandag og onsdag kl.
09.00-12.00 og torsdag kl. 13.00-16.00.
Handleplaner og behandlingsplaner
I forbindelse med visitation til behandlingstilbud udarbejder Visitationen behandlingsplaner og visitationsmateriale.
Behandlerne i Stofbehandlingen følger op
på og á jourfører behandlingsplaner og
visitationsmateriale udarbejdet af Misbrugsafsnittets Visitation.
Beskrivelse af et typisk forløb
Henvendelse i Visitationen, hvor misbrug
og øvrige situation udredes. Derefter planlægges i samarbejde med borgeren et
eventuelt behandlingsforløb
Eksempler på forløb for stofbehandling for
borgere over 25 år:
Motivations- og afklaringsforløb
Nogle misbrugere er, på trods af et ønske
om en forandring, udtalt ambivalente

overfor at påbegynde et misbrugsbehandlingsfprløb. De er ofte usikre og
angste for et liv uden stoffer og magter
kun et ustabilt fremmøde. Ofte er de også
abstinente og kriseprægede.
Gennem Visitationen i Misbrugsafsnittet
tilbydes disse borgere et motivations- og
afklaringsforløb forud for et egentligt
behandlingsforløb.
Formålet med Motivations- og
afklaringsforløbet er:
 Afklare motivation og parathed i
forhold til stoffri behandling eller
reduktion af misbruget
 Afklare behov for
behandlingsindsats
 Afstemme borgerens forventninger
i forhold til stoffri behandling eller
reduktion af misbruget
 Etablere en meningsfuld og
konstruktiv behandlingsalliance
 Afgiftning og stabilisering
Forløbet varer 6 uger med mulighed for
forlængelse. Der tilbydes såvel
gruppeforløb (3 gange ugentligt á 2 timer)
som individuelle forløb (samtale minimum
1 gang ugentligt). Gruppebehandlingen
kombineres altid med individuelle
samtaler. De pårørende inddrages i
forløbet, hvis borgeren ønsker det.
Behandlingen bygger metodisk på MI
(Motivational Interviewing), kognitiv
behandling og coaching.
Når borgeren er stabiliseret, visiteres
pågældende videre til fase 1 eller til
individuelt forløb i den ambulante
behandling.

Ambulant
behandling
(anonym
ambulant stofbehandling – se nedenfor)
Behandlingen indeholder både individuel
behandling og intensiv gruppebehandling,
hvor der følges et planlagt ugeprogram.
Formålet med behandlingen er, at
borgeren bliver stoffri og bevarer
stoffriheden eller reducerer sit forbrug.
Behandlingen kræver, at borgeren har
erkendt sit misbrug, ønsker at ophøre med
misbruget eller reducere forbruget samt at
opnå stabilitet/kompetencer i almen daglig
livsførelse.
Den individuelle behandling er mindre
tidskrævende end gruppebehandlingen og
har form af individuelle samtaler. Efter endt
visitation visiteres borgeren til en rådgiver,
og herefter påbegyndes det egentlige
behandlingsforløb. Der træffes aftaler om
samtale-hyppighed, gensidige forventninger afstemmes, påbegyndelse af evt.
afgiftning, samtalernes indhold m.v.
Behandlingen i gruppe suppleres af
individuelle samtaler/forløb og iværksættes, som de øvrige behandlingstilbud, på
baggrund af udredningen og visitationen.
Behandlingen er rettet mod stofmisbrugere, hvor ressourcerne er hensigtsmæssige
i forhold til ambulant misbrugsbehandling i
Aalborg.
De
borgere,
der
følger
gruppebehandlingen, møder ca. 4 dage om ugen
til gruppebehandling. Herudover tilbydes
individuelle
samtaler
efter
behov.
Behandlingen består af et fast ugeprogram, hvor følgende elementer indgår:
 Gruppeforløb
 Hjælp til løsning af misbrugs/afhængighedsproblematikker
 Styrkelse af personlige, sociale og
erhvervsmæssige kompetencer




Styrkelse af familierelationer og
netværk
Fysiske aktiviteter

Gruppebehandlingen er konceptstyret og
opbygget i temaer, hvor udgangspunktet er
den enkelte i behandling og dennes behov.
Borgerne får hjemmeopgaver, som de skal
arbejde med mellem sessionerne.
I behandlingen er der fokus på:
 Stoffernes fysiske og psykiske
virkning
 Indsigt i og viden om misbrug og
afhængighed
 Motivation og forandring
 Trang
 Identificering og håndtering af
risikosituationer
 Handlemuligheder og løsninger
Samarbejde med borgerens praksislæge
kan være relevant og nødvendig.
Anonym ambulant stofbehandling
Når borgeren telefonisk henvender sig,
skal pågældende oplyse, og han/hun
ønsker anonym stofbehandling. Herefter vil
han/hun snarest muligt telefonisk komme til
at tale med en visitator, der vurderer, om
der er mulighed for anonymitet.
For at sikre anonymiteten, foregår
behandlingen afskærmet og gennem en
anden indgang.
Behandlingen består af et kortere varende
behandlingsforløb,
bestående
af
individuelle samtaler og/eller gruppeforløb, hvor man mødes 1 gang om ugen.
Behandlingen svarer indholdsmæssigt til
den ambulante stofbehandling beskrevet
ovenfor.
Gennem behandlingen vil borgeren få
professionel hjælp til at skabe en

forandring i forhold til at reducere
misbruget eller blive stoffri. Borgeren vil
også få indsigt i og viden om sit
misbrug/afhængighed
samt
konkrete
strategier til håndtering af risikosituationer.
Døgnbehandling
Misbrugsafsnittet køber døgnbehandling
på eksterne døgninstitutioner.
Døgnbehandling foregår på godkendte
døgninstitutioner og varer oftest mellem 2
– 4 måneder. Det vurderes i fællesskab
mellem visiterende tilsynsførende og
behandlingsinstitutionen, hvornår døgnopholdet kan afsluttes. Forud for hjemkomst aftales et forbesøg i Misbrugsafsnittets efterbehandlingstilbud.
Efterbehandlingen
Efterbehandlingen er målrettet stofmisbrugere, der har gennemført døgnbehandling
i eksternt regi.
Efterbehandlingen er en videreførelse af
arbejdet fra døgninstitutionen, hvor
behandlingen støtter borgeren mod en
forandring fra et liv som stofafhængig til en
dagligdag
uden
stemningsændrende
midler.
Borgeren flytter fra døgninstitutionen ind i
”Baghuset” på Kastetvej. ”Baghuset”
fungerer som et bofællesskab, hvor der er
lagt en tydelig ydre struktur i form af et
regelsæt fx faste morgenmøder, fællesspisning, rengøring mv. Samtidig er
dagligdagen i langt højere grad end på
døgninstitutionen
lagt
ud
til
selvadministration. Målet er en gradvis
udvikling af borgerens ansvarlighed og
selvstændighed. Midlet er sparring i forhold
til håndtering og opbygning af et stoffrit liv
– at sætte sig mål, nå disse og finde
mening i dagligdagen.

Medarbejdernes rolle er støtte og kontrol.
Udover spontane besøg deltager medarbejderne fast i et ugentligt husmøde og
morgenmøder. Et centralt redskab er
relationsarbejde, hvor beboerne bruger
hinanden som spejl. Hvordan opfatter
andre mig? Og hvordan vil jeg gerne selv
være?
Bofællesskabet på Grønlands Torv følger
herefter og er skridtet før udflytning i egen
bolig. Medarbejderne vurderer i samarbejde med borgeren, hvornår flytningen skal
finde sted. Vurderingen går blandt andet
på, hvornår borgeren selv begynder at tage
ansvar for strukturen. I ”Baghuset” er
mange af dagligdagens svar givet på
forhånd via den ydre struktur. På
Grønlands Torv skal beboerne i fællesskab
finde svarene.
Medarbejderne reducerer kontakten til
huset og deltager i husmødet en gang om
ugen. Samt ved særlige praktiske arbejdsdage og socialdage. Medarbejderne skal
balancere mellem at lade udviklingen gå i
den retning, som beboerne styrer den, og
gribe ind, når det er nødvendigt. Målet er
etablering af en indre struktur.
Under opholdet på Grønlands Torv
arbejdes der med at skifte dagsprogrammet ud med arbejde, uddannelse eller
andet,
samt
finde
egen
bolig.
Medarbejdernes opgave er at motivere til
borgerens selvstændige udvikling.
Gruppebehandlingen er en obligatorisk del
af efterbehandlingsprogrammet, og finder
sted to gange om ugen. Det overordnede
formål med gruppebehandlingens er at
videreføre arbejdet med borgerens
fokuspunkter
fra
døgnbehandlingen.
Formen er gruppesamtaler og teknikkerne
er blandt andet spejling og relations-

arbejde. Udgangspunktet er at turde åbne
sig og dele sine tanker, følelser og
oplevelser
med
andre.
Det
er
medarbejdernes opgave at støtte denne
proces, herunder at arbejde med evt.
modstand.
Borgerne i Efterbehandlingen mødes også
omkring
undervisning
og
sociale
aktiviteter. Undervisning kan f.eks. være
om krop og kost. De sociale aktiviteter kan
være en tur i skoven eller kulturelle
oplevelser. Formålet er at skabe andre
former for sociale relationer og få en
oplevelse sammen.
Metodeanvendelse
Udredningen af behandlingsbehovet sker i
Visitationen inden for en tidsramme af 2-3
samtaler mellem borgeren (og evt.
bisidder) og visitator. Det tilstræbes, at
første samtale afholdes inden for en
tidsramme på 1 uge.
Den første samtale er kendetegnet ved en
dialogbaseret tilgang, hvor borgerens
aktuelle
situation
afdækkes.
Disse
oplysninger anvendes i forhold til at
vurdere behandlingsbehov og omfang.
Borgeren godkender og læser visitators
vurderinger i forbindelse med afholdelse af
anden samtale. I forbindelse med
udredningen kan der være behov for at
indhente oplysninger fra andre instanser
(eksempelvis egen læge, andre dele af
forvaltningen). I forbindelse med indhentning
af
disse
oplysninger
bliver
behandlingsgarantien sat i bero.
Metoder
I stofbehandlingen arbejdes der med en
række forskellige teoretiske tilgange som
f.eks. kognitiv behandling og følgende
metodiske tilgange er i spil:
 Kognitiv metode







MI (Motivational Interviewing)
Oplevelsesorienteret metode
Værdsættende samtale
Psykoedukation
Psykodynamisk metode

Brugerinddragelse
Behandlingen planlægges i samarbejde
med den enkelte borger. Så vidt muligt
tilrettelægges behandlingsplanen, så den
tilgodeser den enkeltes borgers forudsætninger, ønsker og mål for behandlingen.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
I Stofbehandlingen er ansat 29 medarbejdere (excl. ledelse og administrativt
personale) – de dækker alle behandlingsforløb fra start til Efterbehandling. Deres
uddannelsesmæssige
baggrund
er
socialrådgiver, pædagog og psykolog.
Terapeut (på tværs af stof- og alkoholbehandlingen):
For de borgere, der har behov for et
terapeutisk forløb, er der i Misbrugsafsnittet ansat en medarbejder med
længerevarende terapeutisk efteruddannelse til at varetage denne opgave.
Samarbejdspartnere
Misbrugsafsnittet og Misbrugsafsnittets
stofbehandling har en lang række samarbejdspartnere – fx:
 Socialcentre
 Jobcentre
 Familiegrupper
 Sundhedscentret
 Produktionsskoler og erhvervsskoler
 Sygehuse, somatiske og psykiatriske
 Praktiserende læger
 Eksterne døgnbehandlingssteder
 Kriminalforsorgen

Samarbejde med netværk
Netværket inddrages i behandling, når det
er relevant.
Der tilbydes ikke egentlig familiebehandling, men undersøgelser fastslår, at det er
relevant at inddrage netværket i misbrugsbehandlingen – det kan være ægtefælle,
samlever, andre i familien eller venner.

gælder en behandlingsgaranti på 14 dage,
hvilket indebærer, at senest 14 dage efter
borgeren har rettet henvendelse til
Misbrugsafsnittet, skal der iværksættes et
tilbud.
Behandlingsgarantien
på
14
dage
igangsættes ved, at der efter den første
henvendelse i Visitationen igangsættes
udredning og afdækning af misbrugsomfang.

Beliggenhed og fysiske rammer
Den ambulante alkohol- og stofbehandling
samt Ungeindsatsen er samlet i
Behandlerhuset, Sofiendalsvej 7, 9200
Aalborg SV – en selvstændig bygning med
udnyttet kælder, stueetage og 1. sal.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Misbrugsafsnittet har et fast budget. Dog er
der beregnet takster på de enkelte pladser.

Efterbehandlingen, til stofmisbrugere der
har gennemført døgnbehandling, er
placeret på tre ’bolig’-adresser:
 Baghuset, Kastetvej 24, 9000 Aalborg
(bolig)
 Grønlands Torv 23 A-E, 9210 Aalborg
SØ (bolig)
 Badehusvej 1, 1. sal (individuelle
samtaler samt gruppebehandling)
og sideløbende er der ambulant behandling på adressen
 Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg.
Lovgrundlag
Stofmisbrugsbehandlingen
i
Aalborg
Kommune skal rummes inden for de
lovgivningsmæssige rammer, der er
beskrevet i Lov om Social Service § 101.
Desuden beskriver Retssikkerhedsloven
Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til
registreringer/oplysninger.
Af de lovgivningsmæssige rammer for
stofmisbrugsbehandling (Lov om Social
Service § 101) fremgår det, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde
behandling til stofmisbrugere. I tillæg hertil

Klageadgang
Vil borgeren klage, kan klagen indbringes
for ledelsen i Misbrugsafsnittet, Aalborg
Kommune, hvorefter der vil blive taget
stilling til klagen i forhold til afgørelsen om
misbrugsbehandling.
Får borgeren ikke medhold i sin klage og
afgørelsen fastholdes, kan borgeren
videresende sin klage til:
 Ankestyrelsen
(Stofbehandling efter Serviceloven §
101)
 Styrelsen for Patientsikkerhed
(Alkoholbehandling og Substitutionsbehandling efter Sundhedsloven §§
141 og 142)
Borgeren skal indgive sin klage inden 4
uger efter, at han/hun har fået meddelelse
om afgørelsen. Den kan indgives
- telefonisk
- skriftligt, eller
- ved personlig henvendelse
til
Misbrugsafsnittet, Visitationen, Badehusvej 1,st., 9000 Aalborg.
Misbrugsafsnittet videresender klagen
med sagens akter til Ankestyrelsen eller

Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis
borgeren fastholder sin klage, selvom
afgørelsen fastholdes af Misbrugsafsnittets
ledelse.
Fremsendelsen sker normalt inden 4 uger
fra modtagelsen af klagen.

Misbrugsafsnittet:
Substitutionsbehandling
Kastetvej 24,
9000 Aalborg
Tlf.nr.: 9931 5740
Leder: Maja Torp
Tlf. nr.: 9931 6108
E-mail: Torp-fb@aalborg.dk
Teamleder: Dorthe Zacho Nielsen
Tlf. nr.: 9931 6115
E-mail: doza-fb@aalborg.dk

Tilbuddet og ejerform
Substitutionsbehandlingen er en integreret
del af afdelingen Misbrugsafsnittet i Center
for Sociale Indsatser.
Tilbuddet om substitutionsbehandling
indeholder:

Substitutionsbehandling,
inkl. medicinsk og sygeplejefaglig
behandling

Sociale tilbud
Inkl. værestedstilbud, rådgivning,
støtte og motivationsindsats
Grundkøb og tilkøb af ydelser
Tilbuddene er gratis at benytte.
Dog beregnes egenbetaling for kost og logi
i forbindelse med døgnbehandling.
Alle borgere over 18 år i Aalborg Kommune kan uden betaling eller forudgående
bevilling kontakte Misbrugsafsnittet.
Unge 14-18 årige skal henvende sig i
Rusmiddelteamet.
Målgruppe
Målgruppen for Substitutionsbehandlingen
er stofmisbrugere i Aalborg Kommune med
et (ofte længerevarende) opiatmisbrug, og
hvor borgerens dagligdag i mange år har

været koncentreret om brugen af og
trangen til opiater. Borgeren skal have et
ønske om at ophøre med det illegale
stofmisbrug.
Formål
Formålet med behandlingsindsatserne i
hele Misbrugsafsnittet kan opdeles i to
overordnede temaer:
 Reduktion, stabilisering og ophør af
misbrug af alkohol/stoffer
 Rådgivning til pårørende
Formålet med substitutionsbehandlingen
er at stabilisere borgeren farmakologisk,
fysisk, psykisk og socialt. Herunder at
fastholde og udvikle et godt hverdagsliv,
som blandt andet er stabilitet i forhold til
bolig, økonomi, sundhed og orden i ”kaos”.

Pladsantal
Pr. 1. april 2017 er der følgende pladsantal
i Substitutionsbehandlingen:
 Tilbydes alle, der visiteres til ydelsen,
og der er aldrig venteliste
Visitation
Alle henvendelser vedrørende visitation til
substitutionsbehandling sker via Misbrugsafsnittets Visitation på Badehusvej 1,
som har til opgave at vejlede, udrede og
iværksætte
behandling.
Der
bliver
udarbejdet individuelle behandlingsplaner
og visitations-journaler for borgeren.
Visitationen kan kontaktes via telefon på
nr. 9931 5740, på mail (misbrugsafsnittetfb@aalborg.dk) eller via personligt fremmøde i den Åbne Rådgivning, som har
åbent mandag og onsdag kl. 09.00-12.00
og torsdag kl. 13.00-16.00.

Handleplaner og behandlingsplaner
I forbindelse med visitation til substitutionsbehandling udarbejdes behandlingsplaner og visitationsmateriale.
Behandlerne i Substitutionsbehandlingen
følger op på og á jourfører løbende
behandlingsplanerne.
Beskrivelse af et typisk forløb
Henvendelse i Visitationen, Badehusvej
1,stuen, 9000 Aalborg, hvor misbrug og
øvrige situation udredes. Derefter planlægges i samarbejde med borgeren et
eventuelt behandlingsforløb.
Substitutionsbehandling af stofmisbrugere
er en behandlingsform, hvor selve
behandlingen tjener det formål at
stabilisere stofmisbrugeren, bringe det
illegale misbrug til ophør og fastholde
stofmisbrugeren i behandling med det
formål at kunne tilbyde en række sociale,
pædagogiske, psykologiske og psykiatriske ydelser, som fastlægges i handleplanen med henblik på at realisere de
opstillede behandlingsmål. Substitutionsbehandling af stofmisbrugere omfatter
således de samlede behandlingsforanstaltninger, inkl. medicinskbehandling.
Der skelnes mellem stabiliserende
behandling og vedligeholdelsesbehandling. Sidstnævnte kommer ikke på tale som
første behandlingsvalg, med mindre der er
tale om et meget langvarigt misbrug
og/eller hvor der tidligere har været
iværksat misbrugsbehandling uden ønsket
effekt.
Behandlingen består af en lægelig del,
hvor brugeren får udleveret metadon eller
buprenorphin. Denne del indgår som
nævnt i en social del, som på forskellig vis
søger at øge klientens livskvalitet ved at

reducere yderligere fysiske, psykiske og
sociale skader.
Udlevering af substitutionsmedicin sker via
Substitutionsbehandlingen på Kastetvej 24
i Aalborg. Hvor udlevering ikke kan ske på
Kastetvej, foregår den typisk på forskellige
apoteker. Andre udleveringsformer, som
via hjemmesygeplejen, politiet eller egen
læge, kan i specielle individuelle tilfælde
komme på tale.
I
Substitutionsbehandlingen er der
forskellige former for sociale tilbud. Der er
ansat behandlere til at rådgive, skabe
kontakt til relevante samarbejdspartnere
samt følge op på handleplanen. Der er
værestedsmedarbejdere i ”Cafeen” samt
sygeplejersker til varetagelse af sygeplejefaglige opgaver samt arbejdet i ”Sundhedsklinikken”. Endvidere kan tilbydes
hjælp til tøjvask og personlig hygiejne.
Metodeanvendelse
Substitutionsbehandlingen er funderet i
den systemiske tilgang, og med dette
fundament er flere metodiske tilgange i
spil:
 Støttende samtale og rådgivning
 Værdsættende samtale
 Motivationssøgende samtaler
 Psykoedukation
Brugerinddragelse
Behandlingen planlægges i samarbejde
med den enkelte borger. Så vidt muligt
tilrettelægges behandlingsplanen, så den
tilgodeser den enkeltes borgers forudsætninger, ønsker og mål for behandlingen.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Personalet i substitutionsbehandlingen er

3 sygeplejersker, en overlæge i psykiatri, 3
socialrådgivere og 3 værestedsmedarbejdere.
Samarbejdspartnere
Misbrugsafsnittets Substitutionsbehandling har en lang række samarbejdspartnere – fx:
 Socialcentre
 Jobcentre
 Familiegrupper
 Sundhedscentret
 Produktionsskoler og erhvervsskoler
 Sygehuse, somatiske og psykiatriske
 Praktiserende læger
 Hjemmesygeplejen
 Eksterne døgnbehandlingssteder
 Kriminalforsorgen
Samarbejde med netværk
Netværket inddrages i behandling, når det
er relevant, og borgeren giver tilladelse
hertil.
Der
tilbydes
ikke
egentlig
familiebehandling, men undersøgelser
fastslår, at det er relevant at inddrage
netværket i misbrugsbehandlingen – det
kan være ægtefælle, samlever, andre i
familien eller venner.
Beliggenhed og fysiske rammer
Substitutionsbehandlingen er placeret på
Kastetvej 24, 9000 Aalborg – en
byejendom i to etager med gårdhave
beliggende ved siden af DSB-stationen
Aalborg Vestby.
Lovgrundlag
Substitutionsbehandlingen
i
Aalborg
Kommune har lovhjemmel i Sundhedsloven § 142. I henhold til denne paragraf er
kommunen forpligtet til at tilbyde medicinsk
behandling til stofmisbrugere.
Den
lægelige behandling forventes at indgå i en

samlet
behandlingsindsats.
Dette
indbefatter (jf. Vejledning nr. 10375 af 28.
december 2016 til læger der behandler
opioid afhængige patienter med substitutionsmedicin), at udlevering af substitutionsmedicin skal ledsages af en samlet
behandlingsindsats, der retter sig mod
stofmisbrugerens fysiske og psykiske
helbredsproblemer, samt de sociale
problemstillinger stofmisbrugeren frembyder. Heraf følger, at der udarbejdes
handleplan for borgere i substitutionsbehandling for dermed at sikre den
stabilisering, der er formålet med
behandlingen.
Desuden beskriver Retssikkerhedsloven
Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til
registreringer/oplysninger.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Misbrugsafsnittet har et fast budget. Dog er
der beregnet takster på de enkelte pladser.
Substitutionsbehandling for stofmisbrug er
gratis.
Klageadgang
Vil borgeren klage, kan klagen indbringes
for ledelsen i Misbrugsafsnittet, Aalborg
Kommune, hvorefter der vil blive taget
stilling til klagen i forholdt til afgørelsen om
substitutionsbehandling.
Får borgeren ikke medhold i sin klage og
afgørelsen fastholdes, kan borgeren
videresende sin klage til:
Styrelsen for Patientsikkerhed
(Substitutionsbehandling efter Sundhedsloven § 142)
Borgeren skal indgive sin klage inden 4
uger efter, at han/hun har fået meddelelse
om afgørelsen. Den kan indgives
- telefonisk

- skriftligt, eller
- ved personlig henvendelse
til Misbrugsafsnittet, Visitationen, Badehusvej 1,st., 9000 Aalborg.
Misbrugsafsnittet videresender klagen
med sagens akter til Patientombuddet, hvis
borgeren fastholder sin klage, selvom
afgørelsen fastholdes af Misbrugsafsnittets
ledelse.
Fremsendelsen sker normalt inden 4 uger
fra modtagelsen af klagen.

Misbrugsafsnittet: Café VæXt
Poul Paghs Gade 6a, 1. sal
9000 Aalborg
Leder: Maja Torp
Tlf. nr.: 9931 6108
E-mail: Torp-fb@aalborg.dk
Daglig teamleder: Margit Madsen
Tlf. nr.: 9810 2618 eller 3199 7607
E-mail: cafevaext@cafevaext.dk eller gitfb@aalborg.dk
Medarbejder v/ VæXt Bofællesskabet:
Pia Nordby Karlsen
Tlf.: 2274 0920
Åbningstider:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.30–
19.30
Mandag og fredag kl. 10.30–15.30
Der kan forekomme ændringer i åbningstiden ved ekstraordinære arrangementer.
Huset benyttes I hverdage og weekender
af selvhjælpsgrupper.
Link: Café VæXt’s hjemmeside på Aalborg
Kommunes hjemmeside.
Facebook: Café VæXt
Tilbuddet og ejerform
Cafe VæXt er etableret i 2001 som
selvejende organisation, og blev i 2010 et
kommunalt værested. Café VæXt er siden
oktober 2016 organiseret i Misbrugsafsnittet, i Center for Sociale Indsatser,
Aalborg Kommune.
Tilbuddet er en kulturcafé og bliver
desuden anvendt til afholdelse af møder i
selvhjælpsgrupper. Til cafeen er desuden
tilknyttet et bofællesskab.

Grundkøb og tilkøb af ydelser
Tilbuddene er gratis at benytte. Der må dog
påregnes egenbetaling i forbindelse med
indtagelse af måltider i caféen, ligesom der
kan forekomme entré eller deltagerbetaling
i forbindelse med arrangementer og
udflugter.
I bofællesskabet udarbejdes lejekontrakt.
Målgruppe
Café VæXt er for alle, der ønsker at færdes
i et alkohol- og stoffrit miljø.
Aktivitetsdelen er for mennesker med et
tidligere misbrug af rusmidler, deres
pårørende, mennesker, der har haft
misbrugsrelaterede problemer, og andre,
som positivt kan/vil inspirere vores
primære målgruppe.
Formål
Hovedformålet er at drive et alkohol- og
stoffrit kulturtilbud/værested til mennesker,
der har haft et misbrug eller et
misbrugsrelateret problem.
I cafeen kan de socialisere sig og opbygge
netværk med hinanden og andre, der
ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit
miljø. I denne dynamiske kultur vil den
primære målgruppe, som har udvidede
sociale problemer, kunne trives og udvikle
sig.
I bofællesskabet er formålet at gøre
borgerne i stand til at opbygge et
fundament i livet og blive selvhjulpne.
Gæsterne og beboere må ikke være under
indflydelse
af
rusmidler/stemningsændrende midler.

Pladsantal
Der er ingen fast pladsantal i Caféen, men
et max på 50 personer til arrangementer.
I Bofællesskabet er der 3 pladser.
Visitation
Cafe VæXt er et tilbud uden visitation, men
samarbejdspartnere kan henvise borgere
til tilbuddet.
Visitation til bofællesskabet sker via Café
VæXt. Det tilstræbes, at beboere i VæXt
Bofællesskabet kort efter indflytning er i
gang med aktivering, arbejde eller
uddannelse.
Handleplaner og behandlingsplaner
Café VæXt er ikke et behandlingssted,
hvorfor der ikke udarbejdes handleplaner
eller behandlingsplaner.
Jobcentret laver handleplaner i samarbejde med Café VæXt i forhold til dem, der er
i aktivering, virksomhedspraktik eller ansat
med løntilskud.
Beskrivelse af et typisk forløb
Café VæXt er en kulturcafé, hvor borgere
kan komme og nyde et måltid mad, eller
blot drikke en kop kaffe. Herudover er der
mulighed for at komme i netcafé, få tilbud
om kurser, spille brætspil, bordfodbold og
eventuelt være medarrangør af koncert- og
teaterture. Der er løbende musik og
foredrag i caféen og hver måned udstiller
en ny kunstner i caféen.
Endvidere har målgruppen selv mulighed
for at arrangere fisketure og lignende, samt
deltage i den nyetablerede brugerstyrede
forenings tilbud.
Der gives anonym vejledning ved såvel
telefonisk som personlig henvendelse. Til
aktive misbrugere er det telefonisk. Til
tidligere misbrugere, deres pårørende og

mennesker
med
misbrugsrelaterede
problemer er det såvel telefonisk som
personligt.
Derudover udlånes der lokaler til Anonyme
Alkoholikere, Anonyme Narkomaner, ACA,
Familieklub
samt
andre
relaterede
selvhjælpsgrupper.

Metodeanvendelse
Café VæXt er et stof- og alkoholfrit
værested, til mennesker som ikke ønsker
at opholde sig i selskab med mennesker,
som indtager alkohol eller rusmidler. For
målgruppen
af
alkoholikere
og
stofmisbrugere skal der skabes inspiration
til et liv uden brug af stemningsændrende
midler. Caféens personale skal være
netværksskabende,
aktiverende
og
rummelige.
I Café VæXt har de et dialektisk
menneskesyn, som gør, at de løbende
tilpasser tilbuddet til de behov, målgruppen
har.
Værdigrundlag:
 Respekt for det enkelte menneske
 Rummelighed
 Omsorg
 Medansvar
 Ejerskab
 Troværdighed
 Tolerance
Metoder:
Tilgangen til de borgere, der kommer på
café VæXt, er inspireret af den recoveryorienterede rehabilitering, som ikke er en
model
eller
metode,
men
en
ressourcefokuseret tilgang, der tager afsæt
i 4 værdier:






Selvbestemmelse
Personorientering
Personinvolvering
Håb

Tilgangen bygger på viden om, at
mennesker kan komme videre i livet, selv
efter svær stof-og alkoholafhængighed. At
komme sig og få det bedre handler om, at
borgeren i stigende grad formår at mestre
udfordringerne ved egne funktionsbegrænsninger,
får
genopbygget
oplevelsen af integritet og mening og bliver
i stand til at deltage i det sociale liv ift.
arbejde/uddannelse, sociale netværk,
sociale aktiviteter mv.
Den professionelle opgave består i at
facilitere en rehabilitering, som understøtter borgerens recovery-proces mhp. at
opnå størst mulig livskvalitet og inklusion.
Her anvendes en socialfaglig model som
kan kaldes den "Socialpædagogiske
plusmodel". Den kan også beskrives som
en mentormetode. Der støttes pædagogisk
op omkring målgruppen på en ressourcefokuseret og anerkendende måde.
Målgruppen støttes i at bevare et liv uden
et misbrug, samt afklare - og vejlede til et
værdigt liv med kvalitetsindhold.
Metoden tænkes ind i alle aktiviteter, der
etableres på værestedet. Eksempelvis
oplæring i køkkenfaget, madlavning,
planlægning, udførelse, menu sammensætning og kasseoptælling.
Hensigten er, at brugerne af værestedet
ikke får tilbagefald til et misbrug af alkohol
og stoffer. Ligeledes at brugerne oplever et
kvalitativt
bedre
hverdagsliv,
samt
medvirker til et liv uden et misbrug og får

mod på at komme i ordinært arbejde eller
studere.
Brugerinddragelse:
Brugerne kan løbende komme med ønsker
og inddrages i ideer til kommende
arrangementer, ligesom de kan inddrages i
afholdelsen af arrangementerne efter
ønske.
Alt foregår på frivillig basis, for de der ikke
er ansatte, i aktivering eller afsoner
samfundstjeneste.
I VæXt Bofællesskabet afholdes ugentlige
husmøder, hvor beboerne kan udtrykke
ønsker og behov.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Der er tilknyttet:
 4 omsorgsassistenter (3 fuldtid + 1
deltid)
 1 ernæringsassistent (deltid)
 1 kontorassistent (deltid)
 1 daglig leder, socialrådgiver (fuldtid)
Herudover er der tilknyttet
 Personer i virksomhedspraktik og med
løntilskud (1 ad gangen)
 Aktivering (op til 5 ad gangen)
 Personer i samfundstjeneste
 Frivillige
Samarbejdspartnere
Café VæXt har en række samarbejdspartnere. Her kan bl.a. nævnes
 Jobcentret
 Misbrugsafsnittet og de øvrige
afdelinger i Center for Sociale
Indsatser
 Pårørende
 Frivillige organisationer

Samarbejde med netværk
Café VæXt’s tilbyder brugerne mulighed for
at knytte netværk gennem mødet med
andre ligesindede samt deltagelse i
selvhjælpsgrupper.
Beliggenhed og fysiske rammer
Café VæXt er beliggende i en ældre
bygning i Poul Paghs Gade 6A, 1. sal, i
Aalborgs midtvest område.
Tilbuddet er inddelt i et stort caférum, hvor
der
er
en
scene
til
mindre
musikarrangementer og foredrag. Der er
stort industri-køkken til værestedet.
I en anden del af Cafe VæXt er der et stort
møde/undervisningslokale
med
et
tilhørende rum med musikgrej og optagerudstyr. Der er også et kreativt-/møderum,
hvor der bl.a. er poolbord, dart, mindre
netcafé samt mulighed for at lave
glaskunst, læderarbejde, maleri osv.
Herudover er der et mindre værksted med
værktøj til træarbejde og mindre
reparationer.
Caféen har et bredt udvalg af sportsudstyr,
der kan lånes af caféens brugere.
VæXt
Bofællesskabet
ligger
i
Prinsensgade 6, og er en 4 værelses
lejlighed, hvor der kan bo tre beboere.
Dertil er tilknyttet en pædagogisk assistent.
Lovgrundlag
Cafe Væxt er godkendt efter Serviceloven
(SEL) § 104.
Finansieringsform,
takst
og
evt.
tillægstakst
Cafe VæXt er et gratis café-tilbud. I
bofællesskabet udarbejdes lejekontrakt.

Klageadgang
Afdelingsleder Maja Torp kan kontaktes på
tlf. 9931 6108 eller på mail Torpfb@aalborg.dk

Badehusvej 1, 1.sal.
9000 Aalborg






Leder: Jeannette Fischer-Nielsen
Tlf.: 9982 7610 eller 3199 7610
E-mail: jfis-fb@aalborg.dk



Bo- & Gadeteamet: Gadeteamet


For yderligere kontaktoplysninger: Se sidst
i beskrivelsen.
Åbningstider: Dagtimer på hverdage

Tilbuddet og ejerform
Organisatorisk er Bo- og Gadeteamet en
afdeling i Center for Sociale Indsatser og
består af tre teams:
 Gadeteamet
 SKP-teamet
 Boteamet (inkl. mentor)
Bo- og Gadeteamets kerneydelser er
koncentreret omkring tre overordnede
indsatsområder. Disse er:
 Opsøgende indsats blandt de
udsatte på gadeplan
 Støtte og kontakt til socialt særligt
udsatte borgere i eget hjem
 Botilbud for udsatte borgere
Herunder tilbyder afdelingen en række
konkrete ydelser. I det følgende beskrives
disse ganske kort.
Grundkøb og tilkøb af ydelser
Gadeteamet er et gratis tilbud.
Målgruppe
Gadeteamets målgruppe er socialt udsatte
borgere, som kræver en høj grad af
omsorg, støtte og opmærksomhed.
Kendetegnende for disse borgere er:

Massivt og langvarigt misbrug
Spinkelt netværk
Økonomisk kaos
Kortvarig eller ingen tilknytning til
arbejdsmarkedet
Massive sociale og psykiske
problemer
Ingen bolig eller problemer med at
opholde sig i nuværende bolig

Gadeteamet har siden 2015 haft et særligt
fokus på den unge gruppe af udsatte
borgere i alderen 18-30 år, med henblik på
at forebygge hjemløshed og yderligere
udsathed.
Pladsantal
Gadeteamet: Ingen fast pladsantal.
Formål
Et overordnet formål, er at mindske de
skader, som misbrugere og hjemløse
påfører sig selv og det omkringliggende
samfund samt at højne livskvaliteten blandt
de socialt udsatte borgere. Dette sker dels
gennem sundhedsfremmede foranstaltninger på gadeplan samt ved at bygge bro til
de offentlige myndigheder og sundhedssystemer. Dels ved at skabe en boform for
hjemløse i et fællesskab, hvor den enkelte
kan bevare sin selvstændighed og sin
bolig.
Et mål er også at vise en vej ud af
misbruget for de borgere, der er motiveret
for det.
Internt har medarbejderne i Bo- og
Gadeteamet et tæt samarbejde i det
daglige, hvilket betyder, at vigtige
informationer ikke går tabt, og at der er en
glidende overgang i kontakten mellem det
opsøgende gadeteam, SKP-teamet og de
sociale viceværter, for de borgere, der får

bolig i et at Bo- og Gadeteamets opgangsfællesskaber.

og korte forløb


Hurtigt og fleksibelt at opsøge og
skabe kontakt til borgeren, ved
f.eks. udeblivelse fra aftale med
rådgiver eller som forebyggende i
forhold til at miste kontanthjælp.



At være lydhør og respektfuld over
for de forskellige involverede
parters synspunkter, ønsker og
eventuelle klager samt medvirke til
problemløsning.

Visitation
Gadeteamet er et tilbud uden visitation,
men samarbejdspartnere kan rette
henvendelse til tilbuddet.
Handleplaner og behandlingsplaner
Der laves ingen handleplaner eller
behandlingsplaner, da tilbuddet er frivilligt
og ikke er et behandlingstilbud.
Beskrivelse af et typisk forløb
Gadeteamet kommer de steder i byen,
hvor de mest socialt udsatte borgere
færdes - f.eks. på gaden, på bænken, på
byens åbne pladser, værestederne,
cafeterierne og hjemme hos borgeren selv.
Gadeteamet er opsøgende på gadeplan men kommer også ofte i borgerens eget
hjem, f.eks. ved en bekymret henvendelse
fra naboer, familie eller offentlige
myndigheder.
Gadeteamet har en stor grad af
tilgængelighed for både de socialt udsatte
borgere og de offentlige myndigheder samt
andre samarbejdspartnere - f.eks. byens
varmestuer.
Indholdet kan være:
 At være bindeled mellem borgeren
og offentlige myndigheder




At lave opsøgende arbejde på
gadeplan og at være til stede i
miljøet som personer, der har tid,
mod og rummelighed til at opnå
kontakt og tillid.
At yde praktisk hjælp, støtte og
omsorg til fremme af livsmod og
livskvalitet, gennem ad hoc opgaver

Gadesygeplejersken
har
herudover
opgaver, som:
 At integrere målgruppen i det
ordinære
sundhedssystem
og
forbedre målgruppens generelle
sundhedstilstand


At tilbyde sygeplejefaglig bistand til
de socialt udsatte borgere og
reducere følgeskaderne af misbrug



At yde en forebyggende indsats via
udlevering sprøjter/kanyler

Metoder og faglige kompetencer
Samtlige medarbejdere i Bo- og Gadeteamet har kendskab til og bruger, hvor det
er relevant, kognitive metoder i deres
arbejde.
Næsten alle medarbejdere i Gadeteamet
og Boteamet har deltaget i en 2-årig KRAP
uddannelse (Kognitiv Ressource-fokuseret
og Anerkendende Pædagogik), der bygger
på kognitive og systemiske teorier.
Alle har deltaget i kursus om tilgange til
mennesker med personlighedsforstyrrelser
med udgangspunkt i Ringgårdens ALF
metode.

Derudover tages der udgangspunkt i den
nyeste viden om neuropsykologi og
neuropædagogik, i det omfang det er
relevant.
Gadeteamet:
I gadeteamet arbejdes der eklektisk, da der
ikke findes en bestemt metode som kan
dække så komplekst et problemfelt som
gadeteamet bevæger sig rundt i. For ikke
at udelukke at kunne yde hjælp til den
enkelte borger, handler det ikke om at få
borgeren til at passe ind i metoden, men i
stedet tilpasse metoderne til den enkelte
borger.
Styrende for arbejdet er et menneskesyn
der tager udgangspunkt i tanken om at alle
mennesker ønsker en forandring mod det
bedre i deres liv, og at alle mennesker
dermed er motiverede for en eller anden
grad af forandring. Gadeteamet ser det
som deres opgave at hjælpe den enkelte
borger med at skabe de rette betingelser,
således borgeren selv kan blive konstruktiv
beslutningstager i eget liv. Gadeteamet ser
det som deres ansvar og arbejdsopgave at
være den bærende kraft i forhold til at
skabe disse betingelser.
En af metoderne til dette er at hjælpe den
udsatte borger til at essentielle rettigheder
opnås såsom bolig, forsørgelsesgrundlag,
adgang til behandling o.l., og dermed
udgør en fast grund under borgeren.
Anerkendelse og relations arbejde er
grundstenen i gadeteamets arbejde med
de
socialt
udsatte
borgere,
idet
størstedelen af de mennesker de hjælper
er præget af mistillid til andre mennesker
og i særdeleshed til offentlige systemer.
Ligeledes anses det for vigtigt at tilbuddet
er fleksibelt, synligt og tilgængeligt for
såvel brugere som samarbejdspartnere.
Tilbuddet er derfor uden visitation, og de

enkelte medarbejderes arbejdstelefonnummer er frit tilgængeligt. Som
udgangspunkt afvises ingen, idet folk ofte
er blevet afvist utallige gange andre steder,
når de henvender sig. Derfor bruges der
altid tid på dem der ringer, og som
minimum hjælpes de hen til de rette
instanser,
det
være
sig
fx
samarbejdspartnere i psykiatrien. Der er
derfor i teamet et stort kendskab til
kommunens øvrige tilbud, samt til tilbud i
regionen.
I mødet med brugerne tages udgangspunkt i hvad de er ønsker af forandring i
deres liv. Der stilles således ikke mål op for
borgeren, som de ikke selv har andel i. I
denne forbindelse arbejdes der med
skadesreduktion. Målet er, i samarbejde
med brugeren, at mindske de skader som
følger med et massivt misbrug, det være
sig både for den misbrugende og dennes
omgivelser. Som et led i dette deler
gadeteamet sprøjter og kanyler ud til
stofmisbrugere.
Brugerinddragelse:
Metoder i arbejdet tilrettes løbende ud fra
efterspørgslen fra borgerne. Der er
løbende dialog med borgerne om deres
behov og ønsker.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
 2 pædagoger
 1 socialrådgiver
 1 SOSU-assistent
 1 sygeplejerske
 1 studerende mentor
Samarbejdspartnere
Bo og Gadeteamet har en lang række
samarbejdspartnere – blandt andet:
 Socialcentre











Jobcentre
Ældre- og Handicapforvaltningen
Sociale frivillige organisationer
Somatisk Sygehuse
Psykiatrisk sygehus
Socialpsykiatri
Privat praktiserende læge
Pårørende
Øvrige afdelinger i Center for
Sociale
Indsatser

Beliggenhed og fysiske rammer
Gadeteamet har kontor i ABC cafeen, der
er beliggende på Boulevarden 19.
Gadesygeplejersken har derudover en lille
sygeplejeklinik i et lokale i Café Parasollen.
Lovgrundlag
Bo- og Gadeteamet er ikke etableret efter
et lovgrundlag.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Der er ikke knyttet en takst til Gadeteamet.
Kontaktoplysninger - Gadeteamet:
John Ørtoft, tlf. 2520 0088
Johan Ydesen, tlf. 2520 0005
Sara Korsgaard, tlf. 2520 0006
Mette Christensen, tlf. 2520 0004
Jakob Hoffmann, tlf. 2520 0145
Klageadgang
Leder Jeannette Fischer-Nielsen
kontaktes på
tlf. 9982 7610 eller 9931 7610.
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Bo- og Gadeteamet:
Støttekontaktpersonsordning
(SKP)
Badehusvej 1,1.sal.
9000 Aalborg







Leder: Jeannette Fischer-Nielsen
Tlf.: 9982 7610 eller 3199 7610
E-mail: jfis-fb@aalborg.dk
For yderligere kontaktoplysninger: Se sidst
i beskrivelsen.
Åbningstider: Dagtimer på hverdage

Tilbuddet og ejerform
Organisatorisk er Bo- og Gadeteamet en
afdeling i Center for Sociale Indsatser og
består af tre teams:
 Gadeteamet
 SKP-teamet
 Boteamet (inkl. mentor)
Bo- og Gadeteamets kerneydelser er
koncentreret omkring tre overordnede
indsatsområder. Disse er:
 Opsøgende indsats blandt de
udsatte på gadeplan
 Støtte og kontakt til socialt særligt
udsatte borgere i eget hjem
 Botilbud for udsatte borgere
Herunder tilbyder afdelingen en række
konkrete ydelser. I det følgende beskrives
disse ganske kort.
Grundkøb og tilkøb af ydelser
SKP-indsatsen er et gratis tilbud.
Målgruppe
SKP-teamets målgruppe er socialt udsatte
borgere, som kræver en høj grad af
omsorg, støtte og opmærksomhed.
Kendetegnende for disse borgere er:



Massivt og langvarigt misbrug
Spinkelt netværk
Økonomisk kaos
Kortvarig eller ingen tilknytning til
arbejdsmarkedet
Massive sociale og psykiske
problemer
Problemer med at opholde sig i
nuværende bolig

Pladsantal
SKP-teamet Ingen fast pladsantal.
Tilbuddet
SKP-arbejdet er primært funderet på en
opsøgende funktion, hvor den enkelte
medarbejder i sit område opsøger personer, der synes at tilhøre målgruppen, som
er de mest udsatte alkoholikere og
stofmisbrugere samt hjemløse borgere
uden psykiatrisk diagnose.
Visitation
SKP – ordningen er uvisiteret, men teamet
modtager henvisninger fra andre om
borgere, man er bekymret for.
Henviser kan være:
 Bo- og Gadeteamet
 Hjemmesygeplejerske
 Hjemmeplejen
 Læge og sygehus
 Sagsbehandlere
 Boligselskaber/viceværter
 Familie – venner og naboer
 Svenstrupgård
Formål
Målet med SKP er på borgerens
præmisser at yde støtte og kontakt for at
forbedre den enkeltes livskvalitet. Støtten
ydes primært i borgerens hjem, men ydes

også på gaden. Støtten er midlertidig, men
kan godt være langvarig.
Målet er at opnå et tillidsforhold, så borgeren bliver i stand til at modtage hjælpen.
Når borgeren er i stand til dette, er opgaven
for medarbejderne i SKP-teamet at bygge
bro til de instanser, der kan yde den
nødvendige hjælp til borgeren.
Internt har medarbejderne i Bo- og
Gadeteamet et tæt samarbejde i det
daglige, hvilket betyder, at vigtige
informationer ikke går tabt, og at der er en
glidende overgang i kontakten mellem det
opsøgende gadeteam, SKP-teamet og de
sociale viceværter, for de borgere, der får
bolig i et at Bo- og Gadeteamets opgangsfællesskaber.
Beliggenhed
Med base i Bo- og Gadeteamet, laver
medarbejderne SKP-arbejde i hele Aalborg
kommune, og har kontorfaciliteter i Aalborg
midtby.
Lovgrundlag
Serviceloven (SEL) § 99.
Kontaktoplysninger – SKP-teamet
Charlotte Lyngholm Thomsen, tlf. 2220
3166
Mogens Golden Jensen, tlf. 3199 0912
Kate Emanuelsen, tlf. 3199 0911
Margit Hansen, tlf. 2520 0009
Issam El-Sayed, tlf. 2281 7905
Klageadgang
Leder Jeannette Fischer-Nielsen kan
kontaktes på
tlf. 9982 7610 eller 3199 7610.

Bo- & Gadeteamet: Boteamet
Badehusvej 1,1.sal
9000 Aalborg
Leder: Jeannette Fischer-Nielsen
Tlf.: 9982 7610 eller 3199 7610
E-mail: jfis-fb@aalborg.dk
For yderligere kontaktoplysninger se sidst i
beskrivelsen.
Åbningstider: Dagtimer på hverdage.

Tilbuddet og ejerform
Organisatorisk er Bo- og Gadeteamet en
afdeling i Center for Voksne og består af tre
teams:
 Gadeteamet
 SKP-teamet
 Boteamet (inkl. mentor)
Bo- og Gadeteamets kerneydelser er
koncentreret omkring tre overordnede
indsatsområder. Disse er:
 Opsøgende indsats blandt de
udsatte på gadeplan
 Støtte og kontakt til socialt særligt
udsatte borgere i eget hjem
 Botilbud for udsatte borgere
Herunder tilbyder afdelingen en række
konkrete ydelser. I det følgende beskrives
disse ganske kort.
Grundkøb og tilkøb af ydelser
Lejlighederne i opgangsfællesskaberne
udlejes jf. lejelovens bestemmelser.
Tilbuddet indbefatter tilbud om social
vicevært.
Målgruppe
Boteamets målgruppe er socialt udsatte
borgere, som kræver en høj grad af

omsorg, støtte og opmærksomhed.
Kendetegnende for disse borgere er:
 Massivt og langvarigt misbrug
 Spinkelt netværk
 Økonomisk kaos
 Kortvarig eller ingen tilknytning til
arbejdsmarkedet
 Massive sociale og psykiske
problemer
 Ingen bolig eller problemer med at
opholde sig i nuværende bolig
Pladsantal
4 opgangsfællesskaber med 137 lejemål
fordelt som følgende:
 Poul Paghs Gade/Istedgade: 17
lejemål
 Suensonsgade: 16 lejemål
 Signalvej: 51 lejemål
 Bakkebo/Søvangen: 53 lejemål
Formål
Et overordnet formål er at mindske de
skader, som misbrugere og hjemløse
påfører sig selv og det omkringliggende
samfund, samt at højne livskvaliteten
blandt de socialt udsatte borgere. Dette
sker ved at skabe en boform for hjemløse i
et fællesskab, hvor den enkelte kan bevare
sin selvstændighed og fastholde sin bolig.
Et mål er også at vise en vej ud af
misbruget for de borgere, der er motiveret
for det.
Internt har medarbejderne i Bo- og
Gadeteamet et tæt samarbejde i det
daglige, hvilket betyder, at vigtige
informationer ikke går tabt, og at der er en
glidende overgang i kontakten mellem det
opsøgende gadeteam, SKP-teamet og de
sociale viceværter, for de borgere, der får
bolig i et at Bo- og Gadeteamets opgangsfællesskaber.

Visitation
Visitationen til opgangsfællesskaberne
sker i samarbejde mellem Aalborg
Kommunes boligadministration og de
sociale viceværter. Rådgivere i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen har ansøgningsskema, som skal udfyldes og
fremsendes til boligadministration. Herefter
bliver
ansøgningen
registreret
og
fremsendt til Boteamet. Når der bliver et
ledigt lejemål, bliver ansøgningerne
behandlet på det kommende teammøde og
der afholdes samtale med borgeren.
I stadig flere tilfælde er ansøger visiteret til
bostøtte,
rengøring,
hjemmepleje,
hjemmesygepleje, psykiatriske støtteforanstaltninger, og lignende, inden en
indflytning. Dette forventes at fortsætte, så
længe der skønnes at være behov.
Ligeledes vil der i enkelte tilfælde blive
stillet krav til at der er bevilget en eller flere
af ovenstående, ved indflytning. Dette med
baggrund i at de sociale viceværter ikke
har mulighed for at bistå med så
omfattende støtte til beboerne.
Boligerne i Søvangen, er forbeholdt
beboere fra Bakkevej, der har behov for et
mere roligt miljø, hvor misbruget ikke fylder
så meget.
Handleplaner og behandlingsplaner
Der laves ingen handleplaner eller
behandlingsplaner, da tilbuddet er frivilligt
og ikke er et behandlingstilbud.
Beskrivelse af et typisk forløb
Boteamets opgangsfællesskaber er et
boligtilbud og ikke et behandlingstilbud.
Tilbuddet består af permanente lejeboliger, hvor borgeren efter eget ønske kan
benytte sig af den sociale viceværts støtte.
Det vil sige at borgeren selv vælger, hvor

meget denne ønsker at deltage i
fællesskabet og hvor meget støtte der er
behov for fra den sociale vicevært.
En del borgere benytter sig af at komme i
fællesstuerne, hvor de f.eks. tilbydes kaffe
og te samt støtte i form af rådgivning og
vejledning til både sociale, psykiske og
praktiske problemer.
Metoder og faglige kompetencer
Samtlige medarbejdere i Bo- og
Gadeteamet har kendskab til og bruger,
hvor det er relevant, kognitive metoder i
deres arbejde.
Alle har deltaget i en 2-årig KRAP
uddannelse (Kognitiv Ressource-fokuseret
og Anerkendende Pædagogik), der bygger
på kognitive og systemiske teorier.
Alle har deltaget i kursus om tilgange til
mennesker med personlighedsforstyrrelser
med udgangspunkt i Ringgårdens ALF
metode.
Derudover tages der udgangspunkt i den
nyeste viden om neuropsykologi og
neuropædagogik, i det omfang det er
relevant.
I Boteamet arbejdes der eklektisk, da
målgruppen sjældent passer ind i en
bestemt metode eller model, idet deres
problemstillinger
er
komplekse
og
mangeartede. Metoderne tilpasses i stedet
den enkelte beboers behov.
Anerkendelse og relationsarbejde
grundstenen i arbejdet.

er

Suensonsgade
og
Istedgade/Poul
Paghs Gade:
Henvender sig til borgere, der profiterer af
daglig kontakt og omsorg. Omsorgen gives
bl.a. gennem en fast struktur i dagligdagen,
der ofte koncentrerer sig om tilbuddets
morgenmad. I Suensonsgade er der ud

over tilbud om morgenmad også dagligt et
tilbud
om
varm
middagsmad.
I
Istedgade/Poul Paghs Gade er der indgået
aftale med Dansk Røde Kors om at tilbyde
et måltid mad en gang ugentligt med en
symbolsk egenbetaling, lavet af frivillige og
beboerne i fællesskab i opgangsfællesskabet.
De sociale viceværter hjælper endvidere
beboerne med at holde en struktur i
hverdagen gennem deres tilstedeværelse i
fællesrummet. De sociale viceværter er
rollemodeller i forhold til at opøve
færdigheder
hos
beboerne
i
at
kommunikere
hensigtsmæssigt
med
hinanden, konfliktløse uden vold, være
grænsesættende, respektfuld og at gøre
tingene sammen.
For begge steder gælder, at der er
mulighed for telefonisk kontakt uden for
normal arbejdstid, i tilfælde af at der behov
for det, ved f.eks. pludselig opstået
sygdom, konflikter mellem beboere eller
udefra kommende, mv.

De sociale viceværter deltager ligeledes i
bisidder-funktioner hos læge, sygehus,
rådgiver og lignende.
Der er tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, og der afholdes månedlige møder.
Herudover er der et samarbejde med
psykiatrien om konkrete beboere.
De fleste af beboere har visiteret
rengøringshjælp
i
lejlighederne
i
Suensonsgade.
De sociale viceværter begge steder har,
efter aftale med beboerne, nøgle til
lejlighederne. I aftalen indgår, at hvis en
beboer ikke har haft kontakt til de sociale
viceværter eller andre beboere i en 2-3
dage, kan de sociale viceværter låse sig
ind og se om alt er vel. De sociale
viceværter kan også være opsøgende i
beboerens hjem i perioder, hvor beboeren
ikke har det så godt.
I sådanne perioder kan de sociale
viceværter også være behjælpelige med
tøjvask.

Særligt for Istedgade/Poul Paghs Gade
(OFIPP) er, at der er to sociale viceværter
ansat. Det tilstræbes, at de to sociale
viceværter er af hvert sit køn, da det har
vist sig at give god mening, at fader- og
moderrollen er vigtig for målgruppen, der
ofte er tidligt omsorgssvigtede børn, men
som ikke har fået integreret disse roller i
deres selvbilleder. Ligeledes har det
betydning af hensyn til kønsfordelingen i
beboer-gruppen, således at alles behov
kan varetages professionelt.

Signalvejskvarteret og Bakkevej/Søvangen:
Henvender sig særligt til borgere, der har
vanskeligt ved at indgå i tætte relationer,
og som derfor har behov for at kunne have
en afstand til den sociale vicevært og selv
opsøge hjælpen efter behov. Her vil der
ofte være et større behov for bostøtte og
SKP fra socialpsykiatrien, Etnisk team og
A-teamet, ligesom der er tæt samarbejde
med Gadeteamet (ad hoc opgaver for
beboerne), samt SKP’ere og efterværn fra
Svenstrup-gård.

Da Suensonsgade og Istedgade/Poul
Paghs Gade er mindre steder, er der
mulighed for, at de sociale viceværter kan
give mere støtte til den enkelte borger i
form af rådgivning og vejledning til både
sociale, psykiske og praktiske problemer.

På Signalvej er der oprettet en opgang
udelukkende for kvinder, der har svært ved
at begå sig i miljøet, og som har behov for
en skærmning. Opgangen har dørtelefon

og den sociale vicevært har fælleslejlighed
og kontor i denne opgang.
Der vil endvidere på Signalvej og i
samarbejde med Jobcenter Integration
blive etableret 4 træningsboliger for
grønlændere, der har behov for botræning
af et ½ til ¾ års varighed i løbet af forår
2016. Hertil knyttes en grønlandsk talende
bostøttemedarbejder.
Den sociale viceværts primære rolle, er at
være tilgængelig for beboerne. Tilbuddet
er et åbent tilbud, hvorfor det er valgfrit for
den enkelte beboer om de ønsker at
benytte tilbuddet fra den sociale vicevært.
Det er vigtigt at den sociale vicevært er
trygheds- og tillids skabende både i forhold
til hele beboergruppen og til den enkelte
beboer, så alle er trygge ved at henvende
sig og har tillid til at den sociale vicevært
varetager beboernes interesser inden for
de gældende love og regler.
På Signalvej hjælper den sociale vicevært
beboerne med at holde en struktur i
hverdagen gennem sin tilstedeværelse i
fælleslejligheden.
På Signalvej er der indgået aftale med
Dansk Røde Kors om at tilbyde et måltid
mad en gang ugentligt med en symbolsk
egenbetaling, lavet af frivillige og beboerne
i fællesskab i opgangsfællesskabet.
I
Bakkebo/Søvangen
har
Bakkebo
ligeledes en fælleslejlighed, hvor den
sociale vicevært er tilgængelig for
beboerne i formiddagstimerne.
Som et pædagogisk middel, varetager den
sociale vicevært administrationen af
vaskekort, da han derved sikrer en løbende
kontakt med alle beboere.

På Søvangen findes der ikke en fælles
lejlighed, med et mindre kontor, hvor den
sociale
vicevært
er tilgængelig i
eftermiddagstimerne for beboerne.
Gældende for begge steder er, at den
sociale vicevært er rollemodel i forhold til at
opøve færdigheder hos beboerne i at
kommunikere
hensigtsmæssigt
med
hinanden, konfliktløse uden vold, være
grænse-sættende, respektfuld og at gøre
tingene sammen. Den sociale vicevært
arbejder endvidere motiverende med
henblik på skadesreduktion. Det er vigtigt,
at den sociale vicevært ikke laver projekter
på beboernes vegne, men afventer, at de
selv definerer behovene. Undtagelser
finder kun sted ved livstruende helbred
eller for at hjælpe en beboer til at fastholde
sin bolig (manglende rengøring, mislighold,
manglende husleje-indbetaling, mv.)

I forbindelse med den sociale viceværts
sygdom, ferie, mv., vil fælleslejligheden/
kontor være lukket og mentoren kan
kontaktes ved akut behov, ligesom der er
tæt samarbejde med Gadeteamet.
Brugerinddragelse
Metoder i arbejdet tilrettes løbende
efterspørgslen fra borgerne. Der er
løbende dialog med borgerne om deres
behov og ønsker.
I opgangsfællesskaberne er der beboermøder. Hyppigheden varierer, men det
tilstræbes at afholde møder som minimum
en gang i kvartalet.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
 5 sociale viceværter (pædagoger,
socialrådgiver, SOSU-assistent)
 1 mentor (pædagog)
 1 studerende mentor

Samarbejdspartnere
Bo og Gadeteamet har en lang række
samarbejdspartnere – blandt andet:
 Socialcentre
 Jobcentre
 Ældre- og Handicapforvaltningen
 Sociale frivillige organisationer
 Somatisk Sygehuse
 Psykiatrisk sygehus
 Socialpsykiatri
 Privat praktiserende læger
 Pårørende
 Øvrige afdelinger i Center for Sociale
Indsatser
Beliggenhed og fysiske rammer
Boteamet består af 4 opgangsfællesskaber fordelt på 6 adresser i hhv. Aalborg
vestby, Vejgård og Nørresundby.
Til hvert opgangsfællesskab er tilknyttet 1
eller 2 sociale viceværter med forskellige
socialfaglige uddannelser. Til Boteamet er
tilknyttet en mentor, der kommer i alle 4
opgangsfællesskaber. Der hører en
studenterstilling med til mentorfunktionen,
der er tilknyttet borgere i Gadeteamet.
Der er tilknyttet en bostøttemedarbejder til
træningsboligerne på Signalvej.
Lovgrundlag
Bo- og Gadeteamet er ikke etableret efter
et lovgrundlag.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Der er ikke knyttet en takst til Bo- og
Gadeteamet. I Boteamet etableres en
lejekontrakt jf. lejelovens bestemmelser, i
forbindelse med indflytning.

Kontaktoplysninger
Opgangsfællesskabet Suensonsgade:
tlf. 2073 6050
Opgangsfællesskabet Signalvej:
Frede Holmgren Brunø, tlf. 2280 3459
Bostøttemedarbejder, tlf. 4081 9043
Opgangsfællesskaberne
Bakkebo/Søvangen:
Allan Ladefoged Kristiansen, tlf.4074 2080
Opgangsfællesskaberne
Istedgade/Poul Paghs Gade (OFIPP):
Christian Vestergaard, tlf. 2280 3458
Doris Klitgaard, tlf. 2073 6060

Mentorordning:
Peter G. Mathisen, tlf. 2520 0003
Mentor assistent:
Studentermedhjælper
Klageadgang
Leder Jeannette Fischer-Nielsen
kontaktes på
tlf. 9982 7610 eller 3199 7610.
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Svenstrupgård - Forsorgshjem



Lejrevej 10,9230 Svenstrup
Tlf.nr. 98 38 25 55
E-mail: svenstrupgaard@aalborg.dk



Leder Dennis Lindhardt-Pedersen
Tlf. nr. 9637 3523
E-mail: denl-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåben

en boform til både midlertidigt og
permanent ophold

Tilbuddet og ejerform
Det kommunale § 110-boformstilbud
Svenstrupgård (forsorgshjem) blev etableret på adressen i 1973 og er omfattet af
rammeaftalen i Region Nordjylland med
Aalborg Kommune som driftsherre.
Svenstrupgård er landsdækkende.
Ud over SEL § 110 har Svenstrupgård
også Det Alternative Plejehjem, der er et
integreret tilbud efter SEL §§ 107 og 108.
Det Alternative Plejehjem er omfattet af
rammeaftalen i Region Nordjylland med
Aalborg Kommune som driftsherre. De
overordnede rammer for Det Alternative
Plejehjem beskrives nedenfor på separat
side.
På Svenstrupgård er der følgende
afdelinger (se separat side for yderligere
beskrivelser af den enkelte afdeling):
 Specialiserede Modtagelse
 Intern Afdeling
 Ekstern Afdeling – bostøtte




Værkstederne Lejrevej
o Erhvervsintroduktion
Det Alternative Plejehjem (SEL §§ 107
og 108)
Administration
Serviceafdeling

Grundkøb og tilkøb af ydelser
På Svenstrupgård er fastsat en takst for
ophold efter Servicelovens § 110, § 107 og
§ 108.
Formål
Formålet med forsorgshjemmet er at være
et midlertidigt døgntilbud til borgere, der
ikke kan være i eget hjem og under
opholdet at medvirke til at styrke borgernes ressourcer og forbedre den enkeltes
situation. Det sker gennem forebyggelse,
pleje, social støtte, botræning, aktivering
og omsorgsforanstaltninger, som gør brugeren bedre i stand til at forvalte egen
tilværelse.
Målgruppe
Forsorgshjemmet Svenstrupgård er et
tilbud til hjemløse borgere over 18 år, som
er særligt socialt udsatte på grund af
misbrug og/eller andre psykosociale
problemstillinger.
I særlige tilfælde kan vi indskrive
funktionelt hjemløse borgere, det vil sige
borgere, som har egen bolig, men ikke kan
opholde sig der. De funktionelt hjemløse
borgere, vi modtager på Svenstrupgård, er
borgere,
der har behov for et
længerevarende og stabiliserende ophold
på Intern Afdeling (Forsorgsenheden)
Pladsantal
Der er følgende pladser:
 Specialiserede modtagelse 11 pladser








Intern Afdeling: 48 pladser
Støtteboliger: 18 boliger
Længerevarende/permanente pladser,
§ 108: 8 pladser
Midlertidige pladser, § 107: 2 pladser
Erhvervsintroduktion: 20 pladser
Værksted dagpladser: 20 pladser

Beskrivelse af et typisk forløb –
Optagelse efter SEL § 110
Optagelse i boformen efter Servicelovens
§ 110 kan ske ved personlig henvendelse
– det såkaldte selvmøderprincip – eller ved
henvisning fra offentlige myndigheder eller
institutioner,
herunder
også
andre
tilsvarende boformer, selvom de ligger
uden for kommunens eller regionens
geografiske område. Boformer efter § 110
er landsdækkende. Henvisning fra andre
offentlige myndigheder bør ske efter
forudgående kontakt til boformen. Det er
lederen af boformen, der beslutter, om
optagelse kan finde sted.
Metodeanvendelse
På Svenstrupgård arbejdes med en række
forskellige metoder, herunder:
 Motivationsmetode
 Relationsarbejde
 Kognitiv metode
Ud fra den svenske psykolog og
psykoterapeut Per Revstedts motivationsmetode – som beskrevet i bogen
”Motivationsarbejde” – arbejder vi med at
styrke menneskets indre positive kerne via
et positivt menneskesyn og i tilgangen til
vores
brugere
at
arbejde
med:
engagement, håb, tiltro, respekt og
forståelse.

Værdigrundlag:
Svenstrupgårds indsats bygges på
værdierne i Aalborg Kommunes Familieog Beskæftigelsesforvaltning:
 Professionalisme
- Vi arbejder forebyggende og
udfører vores kerneopgaver med
kvalitet og faglighed
- Vi udviser tillid, ansvarlighed og
ordentlighed
- Vi er loyale over for det, der er
besluttet og prioriteret
 Fællesskab
- Vi arbejder inddragende, inkluderer
og bringer ressourcer og potentiale i
spil
- Vi samarbejder internt og eksternt,
så der opleves helhed og
sammenhæng
- Vi ser kollegial forskellighed som en
styrke og bakker hinanden op
 Udvikling
- Vi er nysgerrige, reflekterer og har
fokus på læring
- Vi er optaget af, hvad der virker og
har mod og vilje til at gå nye veje for
at nå vores mål
- Vi beslutter og handler på baggrund
af viden, erfaringer og faglig
dokumentation
Brugerinddragelse:
På Svenstrupgård er der fokus på brugerinddragelse.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Svenstrupgård er normeret til 72 medarbejdere. Personalet består af:
 Socialpædagoger
 Tilsynsførende assistenter
 Socialog
sundhedsassistenter/
hjælpere














Lægekonsulent
Socialrådgivere
Værkstedsassistenter
Administrativt personale/elev
Økonoma
Ernæringsassistenter/elev
Husassistent
Håndværker
Rengøringsassistenter
Faglig konsulent
Udviklingsmedarbejder
AM-koordinator (ArbejdsMIljø)

Medarbejderne
efteruddannelse.

tilbydes

Lovgrundlag
Ydelserne er godkendt efter Serviceloven
(SEL) §§ 110, 107, 108 og 85 samt for
Værkstederne Lejrevej SEL §§ 103 og 104,
samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats
(LAB) §§ 32 og 42.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Ophold § 110: kr. 1.277,-/døgn (2017)
Ophold § 107: kr. 1.620,-/døgn (2017)
Ophold § 108: kr. 1.620,-/døgn (2017)
relevant

Samarbejdspartnere
Svenstrupgård har en række samarbejdspartnere:
 Center for Sociale Indsatser
 Bevilligende myndigheder
 Rådgivere i jobcentre
 Praktiserende læger
 Boligselskaber
 Andre boformer
 Socialministeriet/Socialstyrelsen
Samarbejde med netværk
Samarbejde med netværk er:
 Fagligt netværk for misbrugs- og
forsorgsområdet (Rammeaftale)
 SBH-boformer i DK (sammenslutningen af boformer for hjemløse i
Danmark inkl. Lederkollegiet)
Beliggenhed og fysiske rammer
Den Specialiserede Modtageafdeling er
beliggende på Svenstrupgård, Lejrevej 10,
Svenstrup. I tilknytning til forsorgshjemmet
findes
Det
Alternative
Plejehjem,
Værkstederne Lejrevej inkl. Erhvervsintroduktion.
Bostøtte gives i borgernes eget hjem.

Dagbeskæftigelse Erhvervsintroduktion kr.
927,- pr. uge og Introduktionsfase (forud
for et forløb) kr. 463,50, hvilket også er
prisen for udslusningsfase efter endt forløb
i Erhvervsintroduktion.
Borgerne betaler for kost og logi, mens
betalingskommune opkræves § 110-, §
107- eller § 108-takst.
Kost betales af borgeren direkte til
boformen, mens logi trækkes i pension
eller kontanthjælp af borgerens
handlekommune.
I helt særlige tilfælde vil der mellem
betalingskommune og Svenstrupgård
kunne etableres aftale om særlige ydelser
mod honorering af yderligere tillægstakst.
Klageadgang
Klagen rettes til leder af Svenstrupgård
Dennis
Lindhardt-Pedersen.
Klagen
videresendes
til
Børneog
Familieafdelingen, Sønderbro 12, 9000
Aalborg og kan ved uenighed indbringes
for Ankestyrelsen.

Svenstrupgård – Forsorgshjem:
Specialiserede Modtagelse
Den Specialiserede Modtagelse tager
imod henvendelser fra hjemløse eller
henvendelser fra samarbejdspartnere og
pårørende med kendskab til den hjemløse.
Den første afklaring finder sted telefonisk
eller ved personlig henvendelse, hvorefter
det
afklares,
om
optagelse
på
Svenstrupgård er relevant.
Formålet
med
opholdet
i
Den
Specialiserede Modtagelse er at medvirke
til at skabe overblik og struktur, således at
den hjemløse oplever stabilitet i
hverdagen.
I
forbindelse
med
indskrivningen
klarlægges årsag til og formål med
indskrivning og borgerens mål og ønsker til
opholdet. Sammen med personalet i
afdelingen afdækkes forsørgelsesgrundlag
og inden for de første 10 dage af opholdet
på Svenstrupgård udarbejdes i samarbejde med borgeren en ASI - screening.
Formålet med ASI screening er, at man
gennem systematisk opsamling af ASI
udredninger opnår et evidensbaseret
billede af, dels hvor socialt, psykisk og
helbredsmæssigt belastede borgerne er på
boformen, og dels at bidrage til en
vurdering af effekten af den indsats
borgerne ydes under deres ophold på
boformen.
Afrusning under afklaring
Den Specialiserede Modtagelse yder
afrusning. Afrusning er et tilbud til hjemløse
borgere over 18 år. I særlige tilfælde kan vi
yde afrusning til funktionelt hjemløse
borgere, det vil sige borgere, som har egen
bolig, men ikke kan opholde sig der.

Beskrivelse af et typisk forløb
I forbindelse med indskrivningen på
Specialiseret Modtage Afdeling klarlægges
årsag til og formål med indskrivningen og
borgerens mål og ønsker til opholdet.
Der opstartes en opholdsplan, der vil følge
borgeren under hele opholdet.
Efter nogle få dage vil borgeren få tildelt en
kontaktperson.
Kontaktpersonen hjælper med løsning af
praktiske problemer, er til rådighed for
samtaler og er bindeled til øvrige samarbejdspartnere. Kontaktpersonen skal sørge for og sikre, at borgeren får så godt et
ophold som muligt.
Borgeren tilbydes et sundhedstjek og
kontaktpersonen foretager ASI-screening
– som er en metode til udredning af
borgerens resurser og begrænsninger.
Den indsamlede viden skal udmønte sig i
de pædagogiske tilbud og foranstaltninger, som brugeren har behov for og
ønsker at modtage.
Kontaktpersonerne samarbejder med
Svenstrupgårds øvrige afdelinger.
Overgang til videre forløb
Efter endt ophold I Den Specialiserede
Modtagelse overflyttes en del borgere til
Intern Afdeling. Overflytning til Intern
Afdeling aftales internt mellem de to
afdelinger ud fra borgerens støttebehov og
i øvrigt i dialog med borgeren.
Der
afholdes et overleveringsmøde med
borgeren.
De borgere der ikke overflyttes til Intern
Afdeling hjælpes videre til mere relevant
tilbud.

Svenstrupgård – Forsorgshjem:
Intern afdeling
Målgruppe
De borgere, som overflyttes fra Den
Specialiserede Modtagelse til Intern
Afdeling, er borgere som har et behov for
et længere og stabiliserende ophold.
Borgerne er kendetegnet ved, at de alle har
særlige sociale problemer, og at andre
hjælpemuligheder er udtømte.
Formål
Formålet med indsatsen i Intern Afdeling,
er i tæt samarbejde med borgeren at
udarbejde en udredning af borgerens
samlede
livssituation,
herunder
funktionsniveau og støttebehov med
henblik på at finde frem til en plan for
kommende bolig.
Metode og forløb
I Intern Afdeling tildeles borgeren en
sagsansvarlig medarbejder, som er den
koordinerende person i forhold til borgeren
og relevante samarbejdspartnere. Det er
den sagsansvarliges opgave at guide og
coache borgeren, således borgeren får
redskaber til at klare sig i egen bolig og
dermed forebygge recidiv til hjemløshed.
Det er således den sagsansvarliges
opgave at støtte borgeren i at mestre
hverdagen, så denne i fremtiden selv kan
mestre livet i det rette boligtilbud.
Den faglige indsats i Intern Afdeling er
kendetegnet ved etablering af en
kontinuerlig og bærende samarbejdsrelation, hvor beskrivelse af borgerens
ressourcer og begrænsninger tydeliggøres
i en opholds – samt udredningsplan. Til at
understøtte den faglige indsats er der
ansat en faglig koordinator.

Samarbejde med myndighed og andre
samarbejdsparter
Den sagsansvarlige afholder handleplansmøder (SEL § 141) med borger og
myndighedsrådgiver samt øvrige relevante
samarbejdspartenere internt og eksternt,
hvor de i fællesskab udarbejder en
handleplan for borgeren.

Svenstrupgård - Forsorgshjem:
Ekstern afdeling – Bostøtte
Formål
Det overordnede mål er, at sikre
overgangen fra institutionslignende boform
til egen bolig, og at borgeren oparbejder
kompetencer, således at han/hun bliver i
stand til at klare en selvstændig tilværelse
i egen bolig.
Tilbuddet
Bostøtten har to primære arbejdsopgaver:
 At yde støtte til borgere som har været
indskrevet på Svenstrupgård og som
flytter i egen bolig
 At yde støtte til borgere som bor i
Svenstrupgårds bostøtteboliger.
Bostøtteteamet anvender hjemløsestrategiens evidensbaserede metoder ICM og
CTI.
Når der er udsigt til, at en borger, som er
indskrevet på Svenstrupgård, skal flytte i
egen bolig, tilbydes borgeren bostøtte, og
medarbejderen inddrages på et tidligt
tidspunkt, så der sammen med borgeren
kan opstilles en plan for udflytning og en
plan for selve bostøtteforløbet.
Den plan, der opstilles, skal indeholde de
mål, der er med at yde bostøtte samt hvilke
aftaler, der indgås med borgeren, om at nå
disse mål. Planen evalueres hver tredje
måned.
De første tre måneder efter udflytning
foregår kontakten med borgeren i tæt
samarbejde med borgerens rådgiver på
Svenstrupgård, ligesom der etableres
samarbejde med myndighedsrådgiver,
jobcenter, misbrugsafsnittet o.a.

Opgaverne for Bostøtte er:
 Ledsagefunktion
 Bisidder
 Koordination
 Økonomi
 Relationsarbejde
 Netværksarbejde
 Opbygning af sociale kompetencer
Til borgere, som er visiteret til Svenstrupgårds bostøtte-boliger ydes bostøtte som
en del af tilbuddet med udgangspunkt i de
støttebehov, der er dokumenteret i den
udredning, der er lavet under opholdet på
boformen.
Beliggenhed
De 17 bostøtte-boliger efter Serviceloven §
110 er placeret i henholdsvis Svenstrup,
Nørresundby og Aalborg.
Visitation
Visitation til bostøtte i egen bolig og
bostøtte i støtteboligerne vil afhænge af
borgerens støttebehov, og altid ske i et
samarbejde med borger og myndighedsrådgiver.
Der afholdes løbende visitationsmøder
mellem Intern Afdeling og Ekstern
Afdeling, når der er ledige pladser.

Svenstrupgård – Forsorgshjem:
Værkstederne Lejrevej
Beskæftigelsesforløb og aktivitets- og
samværstilbud

Formål
Under ophold på en § 110 boform skal der
tilbydes et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, aktivitets- og samværs-tilbud jf.
Serviceloven (SEL) §§ 103 og 104.
Formålet med beskæftigelsestilbuddet er
at etablere en normal døgnrytme indeholdende arbejde, pauser og fritid.
Der vil endvidere være fokus på tilbud og
indsatser af mere arbejdsmarkedsrettet
karakter.
Generelt er målet med de forskellige beskæftigelsestilbud at tilbyde brugeren en
stabil, støttende og struktureret hverdag i
et sundt og positivt arbejdsmiljø.
De beskæftigelsesmæssige indsatser
tilpasses øvrige mål i brugerens
opholdsplan.
Efter udskrivning fra boformen kan en
bruger få dagstatus og dermed fortsat
være beskæftiget på boformen.
Kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med sociale problemer ud over
ledighed kan efter aftale med kommunen
deltage i beskæftigelses-foranstaltninger
på boformen.
Beskrivelse af et typisk forløb
Alle brugerne på boformen får tilbud om at
deltage i beskæftigelse på et af boformens
værksteder. Når en bruger menes at være
klar til beskæftigelse, henvises denne fra
Modtagelsen til en startsamtale på
værkstedet.
Med
udgangspunkt
i
opholdsplanen
afholder
værksteds-

medarbejderen en afklarende samtale med
brugeren. Her klarlægges det, hvilke
ønsker og evt. udviklings-punkter brugeren
måtte have. Endvidere klarlægges evt.
skånehensyn af fysisk eller psykisk
karakter.
Ved start på værkstedet instrueres
brugeren grundigt i forhold til det valgte
værksted og opgaverne her.
Brugeren indgår i den daglige produktion
på de enkelte værksteder.
Der er på samtlige værksteder ansat
værkstedsfagligt personale med forskellig
håndværksmæssig og pædagogisk baggrund, som instruerer og vejleder brugeren i de forskellige arbejdsopgaver, hvorfor der ikke kræves faglige forudsætninger
for at deltage i beskæftigelsen.
Størstedelen af opgaverne udføres, som
underleverandøropgaver
for
private
virksomheder. Brugerne oplever konkret
anerkendelse ved at beskæftige sig med
opgaver som indebærer ansvar, præcision, kvalitet, leveringsterminer mm.
Hvad der sker med brugeren videre i
forløbet er meget individuelt, da der er
store forskel på målene i opholdsplanen.
Gældende for alle brugere er, at vi til hver
en tid søger at sikre brugeren en sammenhængende, målrettet og helhedsorienteret indsats i samarbejde med øvrige
afdelinger.
Metode
Vi tilstræber at møde og anerkende det
enkelte menneske, der hvor det er i forhold
til en given livssituation. Vi søger at hjælpe,
vejlede og udvikle både på det personlige
og det faglige plan. Vi møder dagligt
brugeren ud fra en overbevisning om, at

ligeværd er en afgørende faktor for at
kunne skabe konstruktive, bæredygtige og
udviklende relationer.
Tryghed er ligeledes en væsentlig faktor,
set i forhold til at skabe en progressiv
udvikling. Vi anvender den kognitive
metode i vores daglige arbejde med
borgeren. Herudover er vi inspireret af Per
Revstedts motivationsteorier.
Samarbejdspartnere
Rådgiverne på de forskellige jobcentre i
Aalborg Kommune, Center for Sociale
Indsatser, Fokus-Folkeoplysning, som
udbyder dansk og IT undervisning på
stedet, samt andre relevante instanser.
Beliggenhed og fysiske rammer
De fysiske rammer består af følgende
værksteder:
Montageværkstedet
Udfører forskellige lettere montageopgaver f.eks. pakke– og monteringsopgaver for plastindustrien, ledningsarbejde, belysning, sortering og meget
andet.
Metal- og maskinværkstedet
Producerer forskellige ad hoc opgaver
inden for jern og metal eksempelvis
afkortning, klippe, bukke, udstanse, svejse
m.m. Vi har et godt veletableret værksted,
der giver os mulighed for at løse en lang
række af alsidige opgaver.
Rammeværksted
Her indrammes malerier, litografier og
plakater. Ligesom større plakater o. lign.
kan lamineres. I galleriet præsenteres et
stort udvalg af billeder og plakater.
Snedkerværksted
Producerer og løser forskellige typer af

underleverandørers opgaver, primært til
byggebranchen.Gartneri/Serviceværksted
Passer og vedligeholder de grønne arealer
omkring Svenstrupgård, med væksthus,
beplantning, beskæring, flisearbejde m.m.
Serviceværkstedet laver vedligeholdelse af
maskiner, bilpark o. lign.
Teltudlejning
Udlejning og opsætning af partytelte i
forskellige mål, til forskellige arrangementer.
Køkken
Aktiveringen
tilrettelægges
efter
individuelle aftaler for at bidrage med
indhold i hverdagen, arbejdsopgaverne
kan eksempelvis være rengøring af
spisestue eller køkken, opvask, skrælle
kartofler, ordne grøntsager.

Svenstrupgård – Forsorgshjem:
Erhvervsintroduktion
Lejrevej 10, 9230
Svenstrup J
Tlf.nr. 9838 2555
svenstrupgaard@aalborg.dk
Kontakt: Vivi Nygaard
Tlf.nr. 2537 5824
Tilbuddet og ejerform
Erhversintroduktion Lejrevej er et eksternt
aktiveringsprojekt som er etableret i 2010.
Der foreligger en samarbejdsaftale med
Aalborg Kommune omkring erhvervsrettet
aktivering for kontanthjælpsmodtagere.
Projektet
er
bygget
op
omkring
Svenstrupgårds værksteder. Deltagerne
indgår i produktionen sammen med
institutionens beboere, men modtager et
mere målrettet tilbud omkring personlig
støtte, opkvalificering og vejledning, i form
af samtaler og instruktion.
Tilbuddet indeholder:
 Professionelt arbejde med deltage-rens
job- eller indsatsplan
 Udredning og udvikling af faglige,
personlige og sociale kompetencer
 Udredning
af
helbredsmæssige
barrierer
 Afklaring af job og uddannelses-ønsker
 Støtte ift. misbrugsproblematik
 Samtaleforløb / tæt opfølgning
 Opsøgende indsats
 Virksomhedspraktik
 Hjælp til jobsøgning
 Mulighed for deltagelse i Dansk og IT
undervisning for ordblinde
 Mulighed for deltagelse i AA møder
 Mulighed for deltagelse i NA møder

Målgruppe
Projektet henvender sig til kontanthjælpsmodtagere tilhørende målgruppe 3
matchkategori 2, som har behov for en
aktivt støttende og udviklende indsats.
Formål
Gennem et støttende, udviklende og
værkstedsorienteret aktiveringstilbud, at
sikre personlig og faglig udvikling, som kan
bidrage til at bringe deltageren nærmere
arbejdsmarkedet, modtage tilbud om
virksomhedspraktik, arbejde eller start på
uddannelse.
Deltagerne indgår i den daglige produktion på de enkelte værksteder.
Der er på samtlige værksteder ansat
værkstedsfagligt personale, som instruerer
og vejleder deltagerne i de forskellige
arbejdsopgaver, hvorfor der ikke kræves
faglige forudsætninger for at deltage i
beskæftigelsen
på
de
forskellige
værksteder. Størstedelen af opgaverne
udføres som underleverandørsopgaver for
private virksomheder. Deltagerne op-lever
konkret anerkendelse ved, at be-skæftige
sig med opgaver som indebærer ansvar,
præcision, kvalitet, leveringsterminer mm.
Man kan sige, at vi arbejder som en
virksomhed i virksomheden.
Pladsantal
Der er 20 pladser.
Visitation
Visitationen til projektet går primært gennem jobcenterrådgiveren som henviser
deltageren via Work Base ID nr. 70.
Handleplaner og behandlingsplaner
Jobcenterrådgiveren udarbejder sammen
med deltageren, en indsats eller Jobplan

forud for visiteringen. I denne formuleres
de individuelle formål med henvisningen.
Beskrivelse af et typisk forløb
Erhvervsintroduktionen
modtager
en
henvisning i form af en job- eller
indsatsplan fra henvisende myndighed,
som primært er deltagerens beskæftigelsesrådgiver.
Projektet
indkalder
herefter deltageren til en startsamtale, hvor
job- eller indsatsplanen drøftes.
Deltageren får en introduktion til og
rundvisning på de forskellige værksteder.
Der laves aftale om timetal, opstartsdato
samt hvilket værksted deltageren ønsker at
starte op i, alt efter interesse.
Umiddelbart efter startsamtalen udarbejdes der et startnotat, hvor der i kort form
gøres rede for, hvilke aftaler der er indgået.
Notatet
sendes
til
beskæftigelsesrådgiveren, ligesom deltageren får en kopi.
Selve indsatsen i forløbet er meget
individuel, da der kan være stor forskel på
målene i job eller indsatsplanerne. Med
fokus på ressourcerne og øje for barrierne
samarbejder vi tæt med den enkelte, i
forhold til de individuelle mål.
Nogle deltagere har brug for en
ekstraordinær indsats i forhold til at opøve
mødestabilitet,
herunder
opsøgende
indsats, nogle har brug for en bred
afklaring af ressourcer og barriere set i
forhold til arbejdsmarkedet, nogle har brug
for at få styrket deres selvtillid i forhold til
en tilbagevenden til arbejdsmarkedet,
nogle har brug for hjælp til at komme videre
ud på arbejdsmarkedet gennem enten
praktik eller løntilskud, nogle har brug for
hjælp til at arbejde med en misbrugsproblematik, nogle har brug for at arbejde
med deres sociale kompetencer, nogle har
brug for længere samtale forløb mv.

Gældende for alle deltagere er dog, at vi til
hver en tid søger at sikre en målrettet og
helhedsorienteret indsats for den enkelte.
Deltagerne instrueres grundigt i forhold til
det valgte værksted og opgaverne her. Der
er tæt opfølgning af den enkelte, ligesom
der
laves
observationer
og
arbejdsopgavebeskrivelser af det arbejde
deltagerne udfører.
Når en deltager føler sig klar til at komme
et skridt nærmere arbejdsmarkedet,
etableres der kontakt til en arbejdsgiver
med henblik på etablering af et praktikforløb, uddannelse eller lignende
Afslutningsvis på forløbet udarbejdes der
et statusnotat over forløbet hvor der bl.a.
laves en beskrivelse af:
 Hvilke aktiviteter der har været iværksat
 Fremmødestatistik
 Faglige og praktiske kompetencer i
relation til arbejdsmarkedet.
 Personlige kompetencer
 Eget arbejdsmarkedsperspektiv
 Helbredsmæssige forhold
 Materielle forhold og netværk
 Vurdering af hvordan der yderligere kan
arbejdes med at kompensere for
barriererne og udvikle ressour-cerne
inden for rammerne af job-planen.
Metodeanvendelse
Deltagerne i et aktiveringsforløb ved
Erhvervsintroduktionen får en opkvalificeret og professionel indsats.
Vi tilstræber at møde og anerkende det
enkelte menneske der hvor det er, i forhold
til en given livssituation.
Vi søger at hjælpe, vejlede og udvikle både
på det personlige og det faglige plan.
Vi møder dagligt deltagerne ud fra en
overbevisning om, at ligeværd er en

afgørende faktor for, at kunne skabe
konstruktive og bæredygtige relationer.
Tryghed er ligeledes en væsentlig faktor,
set i forhold til at skabe en progressiv
udvikling.
Vi anvender den kognitive metode i vores
daglige arbejde med deltagerne, både
gennem teori og praksis, eksempelvis ved
at skabe konsensus mellem tanke,
handling og følelse, i forhold til bestemte
handlemønstre.
Herudover er vi inspireret af Per
Revstedts motivationsteorier.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Værkstederne ledes af en værkstedsleder
og 8 værkstedsassistenter, med forskellig
håndværksmæssig og pædagogisk baggrund.
Samarbejdspartnere
Erhvervsintroduktionen samarbejder med
de øvrige afdelinger på Svenstrupgård,
primært afrusningsklinikken, efterforsorg,
Støtte Kontakt Personer (opsøgende
medarbejdere).
Herud over samarbejder vi tæt med
rådgiverne på de forskellige jobcentre i
Aalborg Kommune, socialforvaltningen,
projektafsnittet,
Center
for
Sociale
Indsatser, Fokus Folkeoplysning som
udbyder dansk og IT undervisning på
stedet samt andre relevante instanser.
Beliggenhed og fysiske rammer
Erhvervsintroduktion
Lejrevej
er
beliggende ved Svenstrupgård, Lejrevej
10, 9230 Svenstrup J.

De fysiske rammer består af følgende
værksteder:
 Montageværksted
 Metal og maskinværksted
 Rammeværksted
 Snedkerværksted
 Gartneri / Serviceværksted
 Teltudlejning
 Køkken og Rengøringsfunktion
Lovgrundlag
LAB § 32 (Placering i projektet)
LAB § 42 (Oprettelse af jobordre)
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Dagbeskæftigelse. 912,40 kr. pr. uge.

Svenstrupgård:
Det Alternative Plejehjem
Dannevirke 2,
9230 Svenstrup
Tlf.nr. 9838 2555
E-mail: svenstrupgaard@aalborg.dk
Tilbuddet og ejerform
Det Alternative Plejehjem er et integreret
tilbud efter §§ 107 og 108 etableret i tilknytning til § 110-boformen Svenstrupgård (forsorgshjem). Det Alternative
Plejehjem er omfattet af rammeaftalen i
Region
Nordjylland
med
Aalborg
Kommune som driftsherre.
Målgruppe
Målgruppen er primært mennesker med
særlige sociale, sundhedsmæssige og
helbredsmæssige problemer, der ikke har
– eller ikke kan opholde sig i – egen bolig,
og som har behov for et botilbud samt
tilbud om udvidet pleje og omsorg.
Målgruppen for Det Alternative Plejehjem
er personer, der opfylder alle nedenstående betingelser:
 Personer, der som følge af et
længerevarende massivt misbrug og et
eventuelt hårdt liv på gaden, har
pådraget sig fysiske og/eller psykiske
funktionsskader, så de har et længerevarende pleje- og omsorgsbehov.
 Personer med en socialt afvigende
adfærd.
 Personer, der stadig er mere eller
mindre aktive i deres misbrug.
Formål
Det primære formål er at tilbyde en
skadesreducerende
indsats
(harm
reduction) samt medvirke til at højne
brugernes livskvalitet.

Sekundært tilbydes der individuelle
indsatser af såvel sundhedsmæssig som
social karakter baseret på en pleje- og
omsorgsplan, som er aftalt mellem
brugeren og myndighed.
Derudover retter indsatsen i det daglige
arbejde og liv på Det Alternative Plejehjem
sig også mod:
 At opretholde eller forbedre brugerens
almene sundhedstilstand.


At skabe, opretholde eller udbygge
brugerens sociale netværk.



At brugeren bevarer eller udvikler en
meningsfuld, aktiv og indholdsrig
hverdag.

Grundkøb og tilkøb af ydelser
På Det Alternative Plejehjem er fastsat en
takst for ophold efter Lov om Social Service
§§ 107 og 108.
Pladsantal
Længerevarende/permanente pladser: 8
pladser
Midlertidige pladser: 2 pladser (aflastningsplads)
Visitation
Visitation til et ophold er betinget af
bevilling fra pågældende myndighed.
Indstilling om optagelse sendes til Det
Alternative Plejehjems visitationsudvalg.
Henvendelse kan ske til Svenstrupgård.
Ved visitationsudvalgets vurdering om
optagelse vil følgende blive vægtet:
 Der skal være tale om et misbrug af
kronisk karakter eller helbredsmæssige eftervirkninger af sådant
misbrug, der kræver en specialiseret
medicinsk og sygeplejefaglig indsats.



Der vil ofte være tale om en anderledes og afvigende adfærd, der
vanskeligt kan rummes på anden vis.
Endvidere skal der være behov for
pleje- og omsorgsmæssige indsatser
ud fra mere almene somatiske lidelser.

Der arbejdes endvidere med neuropædagogik, samt relevante sygeplejeteorier.

Beskrivelse af et typisk forløb
Når en borger er visiteret til et ophold på
Det Alternative Plejehjem tildeles vedkommende en kontaktperson. Kontaktpersonsordningen på Det Alternative Plejehjem
fungerer efter de overordnede kontaktpersonsprincipper i Aalborg kommune.
Kontaktpersonen vil være tovholder på alle
de aftaler, der er omkring borgeren samt
bindeled mellem borgeren og de
samarbejdspartnere, der måtte være
involveret. Kontaktpersonen har dermed
en koordinerende funktion. Det er
kontaktpersonen der har det overordnede
overblik ud fra den tilbudte pleje- og
omsorgsplan.

Personale
Personalet består af:
 1 afdelingsleder med sygeplejefaglig
baggrund
 6 Social- og sundhedsassistenter/
hjælpere
 Øvrigt personale udgår fra Svenstrupgårds øvrige afdelinger.



Inden borgerens indflytning og hvis det er
muligt, og borgeren ønsker det, vil
kontaktpersonen sammen med en af de
andre ansatte på Det Alternative Plejehjem
besøge borgeren på dennes eventuelle
bopæl. Ved dette besøg vil det blive aftalt,
hvornår
borgeren
kan
besøge
plejehjemmet for at besigtige sin nye bolig,
hilse kort på de andre borgere samt blive
vist rundt i hele afdelingen, hvis dette
ønskes. Ved besøget aftales dato for
endelig indflytning.
Metodeanvendelse
På Det Alternative Plejehjem anvendes
følgende metoder:
 Per Revstedts motivationsteori
 Marte Meo

Folderen ”Guide til arbejdet med aktive
plejekrævende misbrugere” kan rekvireres
via Svenstrupgård.

Medarbejderne indgår i Svenstrupgårds interne kompetenceudviklingsforløb (KUP).
Samarbejdspartnere
 Øvrige afdelinger Svenstrupgård
 Øvrige afdelinger i Center for Sociale
Indsatser
 Bevilligende myndigheder
 Fysio- og ergoterapeuter
 Demenssygeplejen
 Incontinenssygeplejen
 Omsorgstandplejen
 Pårørende
 Jurister
 Praktiserende læger
Lovgrundlag
Ydelserne er godkendt efter Serviceloven
(SEL) §§ 107 og 108.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Ophold § 107 kr. 1.620,-/døgn (2017)
Ophold § 108 kr. 1.620,-/døgn (2017)
Borgerne betaler for kost og logi, mens
betalingskommune opkræves § 107- eller
§ 108-takst.

I helt særlige tilfælde vil der mellem
betalingskommune og Svenstrupgård
kunne etableres aftale om særlige ydelser
mod honorering af yderligere tillægstakst.
Klageadgang
Klagen rettes til
leder Dennis Lindhardt-Pedersen
Tlf. nr. 9637 3523
E-mail: denl-fb@aalborg.dk
Klagen videresendes til Børne- og
Familieafdelingen, Sønderbro 12, 9000
Aalborg og kan ved uenighed indbringes
for Ankestyrelsen.

VoksenBøgen
Bodil Hjorths vej 7, 9310 Vodskov
Tlf.nr.: 99 31 60 50
Forstander: Niels-Jacob Ulstrup
Tlf. nr.: 21 25 45 90
E-mail:nju-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgntilbud

Bo - og Beskæftigelsestilbuddet
VoksenBøgen

Tilbuddet og ejerform
VoksenBøgen er et kommunalt tilbud, der
er etableret i 1993. VoksenBøgen er et
rammeaftaletilbud og betjener således
hele Region Nordjylland.
Der er følgende tilbud:







Boform §§ 107 og 108 og § 66.6 (17+)
Bostøtte § 85
Dagbeskæftigelse §§ 103 og 104
Beskæftigelsesindsats LAB § 32
Særligt tilrettelagt Uddannelse (STU)
Konsulentydelser for b. la. VISO

Grundkøb og tilkøb af ydelser
Ud over de beskrevne kerneydelser,
sammensætter VoksenBøgen individuelt
tilrettelagte tilbud i samarbejde med
myndighedsafsnit fra hele regionen,
beboere, brugere, borgere og pårørende.
Målgruppe
VoksensBøgens målgruppe er borgere fra
17 år, med sociale, psykiske, neurologiske

og kognitive udviklingsforstyrrelser, ofte
med dobbeltdiagnoser og øvrige særlige
problemstillinger.
Formål
Døgnafdelingen: Formålet med boformen
er at give borgerne hjælp til almindelige
daglige funktioner og støtte beboerne i at
opnå de nødvendige sociale og psykiske
færdigheder, således de på sigt kan mestre
mindre
indgribende
foranstaltninger.
Bogrupperne er p.t. fordelt på 3 afdelinger,
hvor det søges at sammensætte beboerne,
således de oplever et fællesskab med
jævnbyrdige. Døgnafdelingen justerer og
kvalificerer løbende indsatserne, så de
matcher beboernes udvikling og arbejder
målrettet med alt fra basale færdigheder til
selvforståelse,
identitetsdannelse
og
psykisk og social trivsel, velvære og
udvikling. VoksenBøgen er godkendt til at
modtage domsanbragte borgere efter §
108 (tidligere beskrevet som særligt
tilrettelagte tilbud / STT).
Bostøtte: Formålet med Bostøtte er at give
borgerne støtte og omsorg til at udvikle
færdigheder
til
at
mestre
egen
boligsituation. Bostøtte tilbydes både som
et led i udslusningen af tidligere beboere
fra døgnafdelingen, men udbydes samtidig
til enhver borger med vidtgående behov for
støtte i eget hjem.
Dagbeskæftigelsen §§ 103 og 104:
Formålet med dagbeskæftigelsen er at
give borgeren en meningsfuld hverdag og
forbedre borgernes personlige, sociale og
psykiske færdigheder. Dagbeskæftigelsen
råder over flere forskellige værksteder,
som alle danner rammen om en
struktureret og meningsgivende hverdag
for de beboere og brugere tilbuddet
servicerer. Herunder blandt andet:









Jord- og skovbrug.
Håndværksmæssig og forefaldende
opgaver.
Musikforløb.
Kreativt værksted.
IT – Hjælp.
Træ - og Metalværksted.
Motorlære.

STU: Formålet med den særligt tilrettelagte
uddannelse er primært, at borgeren opnår
en række færdigheder og får udviklet sine
skolefaglige kompetencer, således der
dannes grundlag for, og lyst til, videre
læring efter endt forløb. Uddannelsen
tilrettelægges individuelt og kombinerer
både boglig læring, praktisk applikation og
mestring af egne personlige forhold,
eksempelvis skat, løn, husleje, lån og
budgetlægning i forhold til eget liv.
LAB § 32: Dagbeskæftigelsen tilbyder,
med
udgangspunkt
i
ovenstående
målgruppe, at assisterer i ressourceforløb
og i afklaring af den enkeltes arbejdsevne
eller evne til at indgå i uddannelsesforløb.
Konsulentydelser: VoksenBøgen yder
konsulentopgaver primært for VISO, men
udbyder også kurser i neuropædagogik,
opmærksomhedsforstyrrelser,
personlighedsforstyrrelser,
specialpædagogik,
supervision,
seksualvejledning og lign. for interessenter
fra eksempelvis andre institutioner, skoler,
studerende og private.
Pladsantal
På de fire afdelinger er pladserne pr. 1.
januar 2017 fordelt således:





Døgnafdelingen: 20 døgnpladser /
forespørg efter mulighed for udvidelse
Bostøtte: p.t. 7 / efter behov
Dagbeskæftigelse: p.t. 15 / efter behov
STU: p.t. 6 elever / efter behov




LAB § 32: p.t. 2/Efter behov.
Konsulentydelser: Efter behov.

Visitation
Center For Sociale Indsatser / Aalborg
Kommune
Eller kontakt Forstander.
Konsulentydelser: Gennem VISO eller ved
henvendelse til Forstander Niels-Jacob
Ulstrup.
Handleplaner og behandlingsplaner
VoksenBøgens
behandlingsplaner
udarbejdes efter de handleplaner som
optræder hos den enkelte borger. 3
måneder
efter
enhver
indskrivning
etableres der et opfølgningsmøde,
hvorefter den løbende opfølgning og
udfærdigelse af planer aftales individuelt
med bestiller. Dog mindst en gang årligt.
VoksenBøgen vægter et nært og tillidsfuldt
arbejde med bestiller og tilstræber altid, at
der optræder en tæt opfølgning og løbende
dialog med netværket omkring den enkelte
beboer, bruger eller borger.
Beskrivelse af et typisk forløb
Når VoksenBøgen får en henvendelse
omkring
en
beboer,
gennemgår
ledergruppen
sagen
og
inddrager
efterfølgende den relevante bogruppe,
hvor beboeren skønnes bedst muligt
placeret. De efterfølgende 3 måneder er
en observationsperiode, hvor beboerens
konkrete
sociale
og
psykiske
funktionsniveau, relationskompetencer og
lignende udredes.
Der etableres et møde med bestiller og
eventuelt
øvrige
netværk
omkring
beboeren, med henblik på at konkretisere
behandlingsplanen og koordinere det
videre behandlingsforløb. Beboeren vil
blive introduceret for beskæftigelse,

eventuelt skole og andre aktivitetsmuligheder, der har til sigte at supplerer
den aftalte plan for forløbet.
Igennem forløbet pågår der dialog mellem
bestiller og beboerens netværk, samtidig
med at behandlingsplanen løbende
justeres, således den bedst muligt matcher
beboerens kompetencer og udviklingsmuligheder og understøtter løbende
komplimenterende
udvikling
indenfor
indsatsområderne.
I fald beboeren over tid bliver parat til en
mindre indgribende foranstaltning, hjælpes
beboeren på plads i nye rammer, hvor
VoksenBøgen typisk varetager Bostøtte og
dagbeskæftigelse/STU
for
den
pågældende, nu tidligere beboer.

metode, neopædagogik, neopsykologi,
kongruens pædagogik samt Low arousal.
I dagligdagen betyder det at:
-

Give beboerne en meningsfuld og
indholdsrig
hverdag,
med
beskæftigelse,
samvær
og
pædagogisk tilrettelagte forløb (musik,
selvværdsstyrkende
samtaler,
diagnoseforståelse og lignende).

-

Det pædagogiske personale er
troværdigt og tydeligt ved blandt andet
at udvise sammenhæng mellem tale
og handling.

-

Den daglige praksis funderes i
personalets evne til at kunne indgå i
en konstruktiv og nær kontakt med
beboerne.
Denne
pædagogiske
relation til den enkelte baseres på et
menneskeligt og fagligt nærvær, hvor
pædagogen er fysisk og psykisk
tilstede og tilgængelig samt udviser
engagement og interesse.

-

Undgå kontaktpræget og unødvendig
magt og krænkelser, ved ikke at
acceptere
vold
som
kommunikationsform. Vi tager ansvar
for konflikterne og trækker os når
dialogen
bliver
til
meningsløs/dekonstruktiv frustration.

-

Fokusere
på
ressourcer
og
udviklingspotentialer,
frem
for
begrænsninger, således at den
enkelte oplever at blive anerkendt på
det de kan og det der lykkes, efter
principperne
om
nærmeste
udviklingszone (NUZO).

Forløbet i denne nye kontekst bliver
tilrettelagt som ved døgnbehandlingen og
pågår indtil borgeren selv er i stand til at
varetage egne interesser, med det
minimum af støtte der, i forhold til den
enkeltes problemstillinger, skal etableres.
VoksenBøgen har reelt mulighed for at
følge ethvert forløb fra start til slut, hvilket,
set i forhold til den helhedsorienterende
indsats, er en unik mulighed for et
succesfuldt ophold for beboeren.
Metodeanvendelse
VoksenBøgen arbejder med en relationsog anerkendelsespædagogisk tilgang. Der
tages udgangspunkt i den enkelte borgers
behov og arbejdes målrettet frem mod
muligheden for mestring af eget liv, i det
omfang den enkeltes problemstillinger
tillader dette.
Metoder:
Der anvendes, blandt meget andet,
musiskpædagogiske forløb, marte meo

-

Der
udarbejdes
struktur
og
støttesystemer i forhold til den
enkeltes funktionsniveau og behov.

kerneydelser
samtidig
med,
at
medarbejderen tager ansvar for sit bidrag
til processen.

-

Kontakten til allerede etablerede
relationer vedligeholdes/styrkes, og
eventuelt udbygges, eksempelvis i
forhold til forældre eller andre
betydningsfulde personer i den unges
liv,
gennem
kontinuitet
og
professionalisme i dialogen.

Værdien samarbejde skal fremhæve, at
VoksenBøgen lægger stor vægt på
samarbejde med andre som har erfaring
med og viden om, hvad der skal til for at
hjælpe vores målgruppe med disparate
psykiske,
mentale
og
sociale
funktionsnedsættelser.

-

Vi forsøger gennem brugerinddragelse at etablere størst mulig grad af
medbestemmelse, set i forhold til den
enkeltes kompetencer og funktionsniveau.

Værdigrundlag
VoksenBøgens arbejdsindsats bygger på
værdierne selvværd, proces, relationer og
samarbejde.
At arbejde med selvværd ses som
grundlæggende i processen. Selvværdet
kan styrkes ved, at den enkelte i sin
dagligdag udnytter sine kompetencer
optimalt og får støtte til at tro på og bevæge
sig i retning af sine mål og drømme.
At fokusere på processen er centralt for
udvikling. Det er vigtigt at have forståelse
for, at udvikling ikke er en lineær og
udelukkende
positivt
fremadgående
proces. Det er en erkendelse af, at
mennesker er forskellige, og derfor
gennemgår processer forskelligt.
Værdien relationer skal understrege, at
grundlaget for VoksenBøgens ydelser er
relationer
mellem
mennesker.
Respektfulde relationer mellem voksne
beboere, brugere og borgere og
medarbejdere er grundlaget for, at
VoksenBøgen kan have høj kvalitet i sine

I mødet med vores brugere, er
grundværdierne respekt, troværdighed og
medinddragelse. Af konkrete tiltag som
VoksenBøgen tilbyder, praktiseres blandt
andet hjælp og omsorg, individuel støtte og
tilbud om aktivt hverdagsliv i og uden for
VoksenBøgen. Praktisk hjælp og omsorg
betragtes som et bidrag til at støtte de
individuelle udviklingsprocesser. På den
ene side handler det om at yde praktisk
hjælp og omsorg, således at den enkelte
på kort og langt sigt får mere overskud til at
arbejde med mestringsstrategier. På den
anden side handler det om at hjælpe
brugerne med selv at mestre den praktiske
del af deres liv.
Personale – normering, sammensætning og uddannelse
Personalet internt:
 Pædagogisk personale, flere med
efteruddannelse i Neuropædagogik,
Familieterapi, Familievejledere, Marte
Meo
terapi,
ADHD
erfaring,
misbrugsuddannelse,
vejlederuddannelser etc.
 VISO leverandører – VoksenBøgen
betragtes som en institution, der er højt
specialiseret, hvorfor de gennem
servicestyrelsen er tilknyttet VISO.
VoksenBøgen dækker reelt hele
Danmark, hvor viden og rådgivning
vedrørende udsatte grupper med







funktionsnedsættelser efterspørges af
både fagpersoner, eksempelvis lærere,
pædagoger, sagsbehandlere og af
familier og andre relevante parter.
SOSU-assistenter med psykiatrisk
erfaring – som blandt andet varetager
medicinhåndtering
Håndværkere (tømrere, mekanikere
etc.) – som blandt andet varetager
aktiviteter på værkstederne inden for
deres fag.
HK og sekretariat, som har det
administrative overblik

Samarbejdspartnere
Personalet eksternt:
 Psykiater – mange af VoksenBøgens
beboere
modtager
medicinsk
behandling og er i den forbindelse
tilknyttet
psykiatrisk
bistand.
VoksenBøgen kan desuden etablere
denne bistand i samarbejde med
beboeren og bestiller (tillægstakst).
 Psykologbistand – der vil være
mulighed for at blive konsulteret
(tillægstakst).
 VISO leverandører og rådgivning fra
nogle af landets dygtigste specialister.
 Samarbejde med andre professionelle
behandlere, rådgivere, pengeinstitutter
etc., ad hoc ved behov.
Beliggenhed og fysiske rammer
VoksenBøgen er beliggende dels i smukke
og rolige omgivelser i Hammer Bakker i
Vodskov, som med skov og natur uden for
døren danner rammen om et unikt
nærmiljø, samtidig med at der er gåafstand
til indkøb og gode busforbindelser til
Aalborg. Afdelingen i Skalborg, LitvadHus,
tilbyder et fantastisk nærmiljø af aktivitet og
indkøb, med en infrastruktur der giver
tilbuddet en central placering i Aalborg.

Lovgrundlag
 Døgntilbuddene er oprettet efter §§
107-108. § 66.6 for 17 til 18 årige.
 Bostøtte efter § 85.
 Dagbeskæftigelsen efter §§ 103 –
104, LAB § 32
 STU efter LOV 564 § 1 – 18

Finansieringsform,
tillægstakst
Takstfinansiering.

takst

og

evt.

Døgntilbud

2.700 – 5.200 kr./
døgn (tillæg kan
forekomme)

Bostøtte

365 kr./time (tillæg
kan forekomme)

Dagbeskæftigelse

810 kr./dag (evt.
tillægstakster
eller
fradrag i forbindelse
med forhøjet eller
sænket A til A tid,
transport etc.).

STU

16.995
kr./måned
(takstdifferentiering
forekommer)

Konsulentydelser

Forhandles individuelt i forhold til forløbets art og karakter.
Der sammenlignes
med
tariffen
på
området.

Klageadgang
Leder Niels-Jacob Ulstrup kontaktes på tlf.
2125 4590. Ved indskrivning udleveres
desuden en formel klagegang til
forældre/pårørende. Klager rettes til

tilsynet i Aalborg Kommune, Sønderbro 12,
9000 Aalborg.

