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1.  KVALITETSSTANDARDENS FORMÅL OG INDHOLD

Det er Silkeborg Kommunes ansvar at stille behandlingsmuligheder til rådighed for de af kommunens borgere, som 
har problemer med stof- eller alkoholmisbrug. Det er fastsat i lovgivningen at kommunen skal have en kvalitetsstan-
dard, som beskriver hvilket serviceniveau byrådet har fastlagt for den sociale stofmisbrugsbehandling.  

Der er ikke et lovkrav om, at der skal foreligge en kvalitetsstandard for alkoholbehandling, men da stofmisbrugsbe-
handling og alkoholbehandling metodemæssigt og organisatorisk er tæt forbundne i Silkeborg Kommune, vil der i 
denne kvalitetsstandard en hel del steder blive henvist til alkoholområdet, ligesom den overordnede tilgang til alko-
holområdet er beskrevet.

Kvalitetsstandarden beskriver primært den behandlingsmæssige hjælp man kan få, når man søger behandling for at 
komme et problematisk forbrug af illegale rusmidler til livs. Kvalitetsstandarden omhandler også de øvrige indsatser, 
der er på området, i form af samarbejde med andre instanser samt opsøgende indsatser, forebyggelse og støtte

Kvalitetsstandarden er drøftet og vedtaget i Silkeborg Kommunes Socialudvalg 9. april 2019 og revideres igen i 2020. 

Indledende bemærkning

Det er vanskeligt at gøre omfanget af brug og misbrug af illegale rusmidler op. Sundhedsstyrelsens vurdering er at 
der er ca. 33.000 stofmisbrugere i Danmark, heraf er de 11.000 hash-misbrugere. Det er dog et tal, som er behæftet 
med stor usikkerhed, da der ikke findes præcise måder at opgøre tallet på. Grænsen mellem den eksperimenterende 
brug man typisk ser hos unge og et egentligt misbrug med  potentielt alvorlige sociale og psykiske følgevirkninger 
kan endvidere være svær at fastslå. Således anslår Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet, at antallet af 
stofmisbrugere i Danmark er langt større end det antal som anslås officielt.

Der var i alt 332 borgere indskrevet i stofmisbrug i løbet af 2018 i Rusmiddelcenter Silkeborg. I skrivende stund - ja-
nuar 2019– er der i alt 199 Silkeborgborgere, der er i behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg, på grund af problemer 
med illegale rusmidler.  Ud af de 199 er  109 borgere i langvarig medicinsk og social behandling. Det er borgere, som 
på grund af misbrug af morfinpræparater og heroin får metadon eller Buprenorphin som substitution, således at 
stofferne ikke skal købes på det sorte marked. De resterende 90 borgere er fortrinsvis yngre borgere, som har søgt en 
korterevarende behandling for et misbrug af hash, amfetamin, kokain eller andet. 

Der er naturligvis også borgere, der har et har et forbrug af illegale rusmidler, uden at det endnu har medført så store 
problemer fysisk, psykisk og socialt, at det har været nødvendigt for dem at søge behandling. Vi ved, at en del unge 
eksperimenterer med stoffer og har lejlighedsvist forbrug i festmiljøer. De fleste holder heldigvis hurtigt op igen, men 
det er et faktum, at en del af dem kan være i fare for at udvikle et varigt misbrug.

Alkohol nydes af de fleste voksne borgere i Silkeborg, og det er et faktum at der også drikkes meget blandt unge. Der 
er ikke præcise tal på hvor mange der har et skadeligt forbrug af alkohol, men anvender man Sundhedsstyrelsens 
seneste tal anslås det at der er ca. 9300 borgere i Silkeborg med et skadeligt forbrug. Heraf anslås at ca. 2200 er 
afhængige af alkohol.  

I 2018 var der 261 borgere i kommunal alkoholbehandling i Silkeborg. På tidspunktet hvor dette skrives er der 134 
borgere i behandling. Dette indikerer, at der er mange borgere med betydelige alkoholproblemer, som ikke opsøger 
den nødvendige behandling. Det er også karakteristisk at de borgere der opsøger alkoholbehandling gennemsnitligt 
er noget ældre, end de borgere som søger stofmisbrugsbehandling, og der ligger typisk et mangeårigt misbrug bag, 
før man søger behandling første gang.
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2.  DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ RUSMIDDELOMRÅDET

Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder behandling, råd og vejledning til borgere, der ønsker at ophøre, reducere eller 
stabilisere et forbrug af illegale rusmidler og/eller alkohol.

Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder endvidere støtte, vejledning og rådgivning til pårørende til borgere, der har et 
problem med illegale rusmidler og/eller alkohol.

Rusmiddelcenter Silkeborg indgår i forebyggelsesinitiativer i samarbejde med andre aktører i Silkeborg Kommune 
i forhold til problematisk rusmiddelbrug, og tilbyder fremskudt behandling på flere uddannelsesinstitutioner, samt 
opsøgende indsats i for eksempel jobcenter, ligesom der også er medarbejdere fra rusmiddelcentret, som har sin 
gang i Psykiatriens hus, for at formidle samarbejdet mellem rusmiddelområdet og behandlings- og socialpsykiatri. 
Det er nemlig et faktum at psykiske eller psykiatriske problemstillinger ofte går hånd i hånd med et overforbrug eller 
misbrug af rusmidler.

Behandling i Rusmiddelcenter Silkeborgs ambulante tilbud er gratis. I forhold til alkoholproblemer kan denne behand-
ling endvidere modtages anonymt, ligesom nogle målgrupper af stofmisbrugere vil kunne modtage anonym behand-
ling i gruppe.

Hvis det viser sig at behovet for behandling ikke kan opfyldes gennem ambulant behandling, så kan Rusmiddelcen-
tret i samarbejde med den kommunale sagsbehandler henvise til døgnbehandling, hvis borgeren ønsker dette. 

Lovgrundlaget for behandlingen af stofmisbrugere i Rusmiddelcenter Silkeborg findes dels i Serviceloven og dels  
i Sundhedsloven. 
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SERVICELOVEN
§ 101 
Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde behandling til stofmisbrugere. 
Tilbuddet skal gives senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig. Borgere, der er visiteret til et tilbud, kan 
vælge at modtage et tilsvarende tilbud i en anden offentlig eller i en godkendt privat behandlingsinstitution.

§101 a 
Kommunen skal tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling til borgere, som ikke har andre sociale problemer. Bor-
geren skal kunne vælge mellem mindst 2 leverandører af behandling, hvoraf mindst 1 er udenfor kommunen. Det 
skal sikres at man anonymt kan indgå i en afklarende samtale, hvorefter man kan blive henvist til de tilbud, som 
kommunen har indgået aftale med.

SUNDHEDSLOVEN
§ 142 
Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunes forpligtelse til at tilbyde gratis lægelig behandling med 
substitutionsmedicin til stofmisbrugere.

§ 141 
Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde gratis behandling  
til alkoholmisbrugere.

Udover disse centrale lovbestemmelser kan følgende bestemmelser have relevans  
for misbrugsbehandlingen.

SERVICELOVEN 
§ 85 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 
til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige  
sociale problemer.

§ 99 
Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et 
stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig  
i egen bolig.

§ 107 
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

§ 110 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som 
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, 
omsorg og efterfølgende hjælp.
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3.  MÅLGRUPPER FOR TILBUDDENE OM MISBRUGSBEHANDLING

Rusmiddelcenter Silkeborg varetager kommunens stof- og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Behandlingen af 
borgere under 18 år varetages af kommunens børn og unge-afdeling og beskrives i et særskilt afsnit.

Rusmiddelcenter Silkeborgs tilbud henvender sig overordnet set til borgere der har problemer med et eller flere rus-
midler eller alkohol i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for borgeren selv eller dem som står ved-
kommende nær, eller for det omkringliggende samfund.

Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder også rådgivning og støtte til pårørende til borgere, der har et problematisk for-
hold til illegale rusmidler eller alkohol.

Rusmiddelproblemer findes i alle aldersklasser og i flere sværhedsgrader. Målgruppen strækker sig således fra unge 
med eksperimenterende brug, til borgere med svær afhængighed og de mange sociale, fysiske og psykiske konse-
kvenser det kan medføre. Målgruppen for rusmiddelbehandling kommer fra alle samfundslag, og har af den ene eller 
anden grund aldrig fået fodfæste i uddannelse eller arbejde. Mange som får alvorlige problemer med rusmidler har 
andre problemer i livet, og har ofte behov for en bred helhedsorienteret indsats, hvor der også tages hånd om disse, 
hvis misbruget skal bringes under kontrol.

Unge under 18 år
Familie- og Ungekontakten varetager Silkeborg Kommunes behandlingsforpligtelse overfor unge under 18 år i.

Familie- og Ungekontakten tilbyder rusmiddelbehandling til unge der ikke er fyldt 18 år, efter servicelovens § 52 stk. 
3 nr. 3 og § 11.3. 

Målgruppen er unge under 18 år, samt pårørende. I Familie- og Ungekontakten kan vi tilbyde behandling af unge un-
der 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Kommuner, 
der har børn eller unge på ophold i Silkeborg kommune har mulighed for at tilkøbe et rusmiddelbehandlingsforløb.
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4. DET OVERORDNENDE MÅL FOR INDSATSEN, HERUNDER DE  
 VÆRDIER OG NORMER SOM INDSATSEN BYGGER PÅ

Rusmiddelcenter Silkeborg er en del af sektionen Socialpsykiatri og rusmiddel (SPR) under Socialafdelingen i Silke-
borg Kommune

I SP&R fokuserer vi på mulighederne for at den enkelte borger i så høj grad som muligt bliver i stand til at tage ansvar 
for eget liv. Borgeren er derfor en central aktør i alle beslutninger omkring ham/hende. 

I denne rehabiliterende tilgang holder vi fokus på muligheder frem for begrænsninger og på at støtte borgeren i at 
mestre sit hverdagsliv, herunder indgå i sociale sammenhænge og danne netværk. 

De rehabiliterende forløb i SPR er planlagte, målrettede og har en tidsafgrænsning. Forløbene retter vi mod både 
borgeren og dennes miljø og omgivelser. 

Forløbene koordinerer vi med andre tværfaglige/tværsektorielle aktører, og vi evaluerer jævnligt forløbene med hen-
blik på enten afslutning eller justering af indsatsen.

I Socialpsykiatri og Rusmidler ønsker vi, sammen med borgeren, at stræbe mod ”det gode liv” for den enkelte i en 
kontekst af helhed, sammenhæng og samskabelse. Ultimativt ønsker vi at hjælpe den enkelte borger til at opnå den 
størst mulige grad af autonomi – at blive herre i eget hus.

Omsat i praksis i Rusmiddelcenter Silkeborg betyder disse værdier at;
• behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg altid tilrettelægges individuelt og i samarbejde og dialog med den  
 enkelte borger, og med omdrejningspunkt i en skriftlig behandlingsplan.

• behandlingen i Rusmiddelcenter Silkeborg løbende tilpasses borgerens behov

• Rusmiddelcenter Silkeborg gør brug af evidensbaserede metoder, men også samtidigt arbejder innovativt  
 med henblik på at indsamle ny viden og udvikle nye tilbud til målgruppen for indsatsen. 

Rusmiddelcenter Silkeborg samarbejder bredt med andre offentlige og private aktører med henblik på at yde en sam-
menhængende indsats i forhold til den enkelte borger. Det kan for eksempel være med Kirkens Korshær, Regionspsy-
kiatrien, praktiserende læger, jobcenter såvel som internt i socialsektionen, med myndighedsafdelingen, bostøtten og 
de enheder der arbejder med socialt udsatte, herunder §110 tilbud. (forsorgshjem).

Det er Rusmiddelcenter Silkeborgs mål med indsatsen, at borgere, der indskrives i centrets tilbud, opnår et forhold til 
alkohol og/eller illegale rusmidler, der muliggør at de lever en tilværelse, hvor de kan realisere deres ønsker og mål.
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5.  DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR - HERUNDER EN BESKRIVELSE  
 AF DE KONKRETE TYPER AF BEHANDLINGSTILBUD DER TILBYDES

Rusmiddelcenter Silkeborg er organisatorisk placeret i Silkeborg Kommunes Socialafdeling i sektionen Socialpsykiatri 
& Rusmidler. 

Den organisatoriske struktur for Rusmiddelcenter Silkeborg fremgår af figur 2. 
Den behandlingsmæssige organisering af tilbuddene i Rusmiddelcenter Silkeborg fremgår af figurerne 2 og 3.

Figur 2

FUNKTIONSLEDER

FAGLIG LEDER ADMINISTRATION

KORTEREVARENDE 
STOF

KORTEREVARENDE
ALKOHOL

LÆNGEREVARNEDE 
STOF
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Indgangen til Stofmisbrugsbehandling

ÅBEN RÅDGIVNING:
Afklarende samtale · Indskrivningssamtale · Visitation

Korterevarende indsats Længerevarende indsats

• Intro-forløb

• Tilbud om lægesamtale

• Motiverende samtaler

• Individuelle behandlingssamtaler

• Move forløb for 18-25 årige

• Pårørendesamtaler 

• Visitation til døgnbehandling

• NADA

• Anonym stofmisbrugsbehandling for visse 
grupper

• Medicinsk substitutionsbehandling

• Lægesamtaler

• Motiverende samtaler

• Individuelle behandlingssamtaler

• Social støtte og hjælp til kontakt med  
andre offentlige instanser

• Visitation til døgnbehandling

• Pårørendesamtaler

• Sundhedsydelser;

• Centersygeplejerske

• Abstinensbehandling ved samtidig alkohol-
misbrug

• Tilbud om tandpleje

• Screening for hepatitis og HIV

• NADA

• Udlevering af Injektionsværktøj

 
Figur3.

Indgangen til alkoholbehandling

ÅBEN RÅDGIVNING:
Afklarende samtale · Indskrivningssamtale · Visitation

• Intro-forløb

• Motiverende samtaler

• Individuelle behandlingssamtaler

• Familieorienteret alkoholbehandling

• Flex-forløb (gruppe)

• Visitation til døgnbehandling

• NADA

• Sundhedsydelser  

• Abstinensbehandling hos sygeplejerske i samarbejde med egen læge

• Antabus
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGSTILBUDDENE I RUSMIDDELCENTER SILKEBORG

Indgangen til Rusmiddelcenter Silkeborgs tilbud er den åbne rådgivning, hvad enten man har behov for kortere-
varende stofmisbrugsbehandling, længerevarende stofmisbrugsbehandling eller alkoholbehandling. Borgere kan 
henvende sig i den åbne rådgivning uden forudgående aftale. Beskrivelsen af Åben rådgivning dækker derfor både 
korterevarende stofmisbrugsbehandling, længerevarende stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling.

Åben rådgivning
Rusmiddelcenter Silkeborg har sin åbne rådgivning hver torsdag. Hvis der er særlige forhold der taler for det, for 
eksempel arbejde, skole eller andet kan man aftale en samtale en anden ugedag. 

Afklarende samtale
Ved den afklarende samtale i åben rådgivning orienterer behandleren borgeren, der har henvendt sig, om de be-
handlingstilbud, vi kan tilbyde i Rusmiddelcenter Silkeborg. Behandleren afklarer sammen med borgeren hvilke 
ønsker borgeren har til sin eventuelle behandling. Behandleren aftaler endvidere med borgeren om han/hun skal 
tale med rusmiddelcentrets lægekonsulent eller sygeplejerske med henblik på medicinsk behandling, abstinensbe-
handling, antabusbehandling eller substitutionsbehandling. Hvis borgeren er uafklaret i forhold til sit behandlings-
behov, kan vi aftale flere afklarende samtaler, før vi afholder en egentlig indskrivningssamtale.

Indskrivningssamtale
I indskrivningssamtalen kortlægger en behandler borgerens samlede situation gennem et struktureret interview, 
Addiction Severity Index (ASI) Addiction Severity Index. Interviewet dækker borgerens fysiske og psykiske helbred, 
sociale forhold, misbrugshistorie m.m.  Behandleren foretager lovpligtig indberetning til en landsdækkende data-
base, Stofmisbrugsdatabasen (SMDB). På alkoholområdet indberettes en række oplysninger til Sundhedsstyrelsen 
(NAB). 

Visitation
På baggrund af den afklarende samtale og indskrivningssamtalen udarbejder behandleren sammen med borgeren 
en foreløbig behandlingsplan og borgeren bliver visiteret til behandling enten i ”team for korterevarende behand-
ling”, stof eller alkohol, eller ”team for længerevarende behandling”. I forbindelse med visitationen vurderer vi om 
der er andre myndigheder eller instanser, som vi med fordel vil kunne inddrage, det kan f.eks. være praktiserende 
læge eller psykiatrien. På baggrund af den samlede vurdering vil vi kunne tilbyde borgeren forskellige screeninger 
med henblik på at belyse hans/hendes problemstillinger mere udtømmende.

KORTEREVARENDE STOFMISBRUGSBEHANDLING

Målgruppen for den korterevarende stofmisbrugsbehandling er fortrinsvis yngre borgere, der har haft et misbrugs-
problem i kortere tid og som ikke har brug for medicinsk understøtning af behandlingen. Der er som udgangs-
punkt tale om borgere, der har som målsætning at ændre på deres indtag af stoffer, enten i form af reduktion eller 
ophør. 

Tilbud om lægesamtale
Alle borgere der indskrives i stofmisbrugsbehandling tilbydes en lægesamtale. Det er ikke alle som tager imod 
tilbuddet; specielt de yngre, som måske alene kommer med en hashproblematik, finder det ikke altid relevant. I 
indskrivningssamtalen spørges ind til risikoadfærd, såsom at dele sniffe-rør, om man injicerer etc. ved konstatering 
af risikoadfærd anbefales det at tage imod lægesamtale og evt. blodprøvtagning.

Motiverende samtaler 
Den motiverende indsats finder især sted i starten af et behandlingsforløb, men kan også tages op på senere 
tidspunkter i forløbet, hvor borgeren har behov for at genfinde sin motivation for forandring. I den motiverende 
indsats bruger behandleren metoden ”Den motiverende samtale” (MI), hvor hensigten er at hjælpe borgeren til at 
klarlægge sit eget ønske om forandring. 
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Individuelle behandlingssamtaler
I de individuelle samtaler mødes borgeren jævnligt med sin behandler. Behandleren arbejder ud fra en kognitiv referen-
ceramme og holder primært fokus på borgerens misbrugsproblem. Arbejdet handler om at øge borgerens indsigt, støt-
te ham/hende til at ændre sine misbrugsmønstre og til at få kontrol over sine misbrugsproblemer. Borgeren udarbejder 
sammen med behandleren en individuel målsætning for hans/hendes fremtidige forhold til rusmidler.

Afgrænset samtaleforløb – Move. 
Rusmiddelcentret har i 4 år deltaget i Socialstyrelsens forskningsbaserede metodeprogram, som er afsluttet med ud-
gangen af 2018. Forskningsprogrammet har vist meget overbevisende resultater, og metoden implementeres som Rus-
middelcentrets primære behandlingsmetode for unge op til 25 år. Forløbet kaldes fremadrettet ”Move – struktureret, 
forstærkende rusmiddelbehandling”. Samtaleforløbet består af 12 samtaler med fokus på den motiverende samtale og 
kognitiv adfærdsterapi. Hertil kommer muligheden for at give gavekort ved hver anden behandlingssession. Vi følger 
forløbet op telefonisk i 6 måneder efter afslutningen af forløbet. 

Pårørendesamtaler
Vi kan i nogle tilfælde inddrage pårørende direkte i behandlingen i form af et tilbud om par/familiesamtaler. I disse 
samtaler arbejder vi med de konsekvenser misbrugsproblemet har for den pårørende og familien, og med hvorledes 
den pårørende kan støtte den, der har problemer med misbrug, i at komme problemet til livs.

Pårørende til borgere, der har et problem med stoffer eller alkohol, har i øvrigt adgang til råd og vejledning i Rusmid-
delcenter Silkeborg, uafhængigt af om den pågældende borger er i behandling eller ej.

Visitation til døgnbehandling
Rusmiddelcenter Silkeborg sender hvert år et mindre antal borgere i døgnbehandling. Det er en forudsætning for vi-
sitationen til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan der 
peger mod døgnbehandling i samarbejde med borgeren. Døgnbehandling indgår altid i sammenhæng med den ambu-
lante behandling, det vil sige at borgeren er i ambulant behandling op til døgnbehandlingen og at døgnbehandlingen 
følges op ambulant, når den er afsluttet. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til døgnbehandling, at det 
vurderes at borgerens mål ikke vil kunne opnås ved hjælp af ambulant behandling.

Nada
Vi tilbyder alle borgere, der er tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg NADA-behandling. NADA er en akupunkturbehand-
ling, der kan have en lindrende effekt på blandt andet angst, uro, abstinenser, stoftrang m.m. Vurderingen af NADA 
behandlingens positive effekter er primært baseret på udsagn fra borgere, der har modtaget behandlingen. Vi betrag-
ter NADA som et supplement til vores behandling og ikke som et primært behandlingselement. 

Anonym stofmisbrugsbehandling
Lovgivningen åbner op for muligheden for at borgere, som ikke har andre sociale problemer end et illegalt stofmis-
brug, kan modtage anonym behandling i gruppe. Rusmiddelcenter Silkeborg udfører ikke selv behandlingen, men har 
indgået aftale med Århus, Herning og Randers om at Silkeborgborgere kan indgå i anonyme behandlingsgrupper her. 
Henvisning til denne behandling kan fås på baggrund af en anonym visitationssamtale.
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LÆNGEREVARENDE BEHANDLING

Målgruppen for den længerevarende stofmisbrugsbehandling er typisk borgere der har haft et stofmisbrugsproblem 
med opioider gennem længere tid, og som har behov for medicinsk substitutionsbehandling. Borgeren, der er i læn-
gerevarende behandling kan have som målsætning at reducere eller ophøre sit misbrug, men målsætningen kan også 
være at bringe stabilitet ind i en kaotisk tilværelse, hvor der ikke længere skal skaffes mange penge til at købe stofferne 
på det illegale marked. Behandlingen består af samtaler og rådgivning omkring misbruget, men kan også have karak-
ter af målrettede indsatser mod andre problemer, som gør det vanskeligere at arbejde konkret med et misbrug; det kan 
være hjemløshed, psykiske problemer eller lignende.

Medicinsk substitutionsbehandling
For de borgere, der er i langvarig behandling for deres stofafhængighed, udgør den medicinske behandling et vigtigt 
element. Når borgeren har udviklet en afhængighed af opiater såsom heroin og morfin kan man erstatte det illegale 
stofindtag, med lægeordinerede præparater såsom metadon og buprenorphin. Behandling med substitutionsmedicin 
kan være langvarig, og i nogle tilfælde livslang. Den medicinske substitutionsbehandling i Rusmiddelcenter Silkeborg 
varetages af vores lægekonsulent, der er speciallæge i psykiatri og som indgår som en integreret del af behandlingen.

Individuelle samtaler
I de individuelle samtaler mødes borgeren jævnligt med sin behandler. Behandleren arbejder ud fra en kognitiv referen-
ceramme og holder primært fokus på borgerens misbrugsproblem. Arbejdet handler om at øge borgerens indsigt, støt-
te ham/hende til at ændre sine misbrugsmønstre og til at få kontrol over sine misbrugsproblemer. Borgeren udarbejder 
sammen med behandleren en individuel målsætning for hans/hendes fremtidige forhold til rusmidler. 

Social støtte
Vi supplerer den kognitive og motiverende tilgang i de individuelle samtaler med tilbud om generel social støtte, der 
hvor borgeren har behov for det. Støtten har overordnet et skadesreducerende sigte med henblik op at højne borge-
rens livskvalitet og funktionsniveau. Støtten vil oftest rette sig mod en forbedring af borgerens aktuelle livssituation, 
afklaring af problemfelter og ressourcer og tager udgangspunkt i en individuel behandlingsplan, som behandleren 
tilrettelægger i tæt samarbejde med borgeren, og ofte i samarbejde med andre instanser.

Pårørendesamtaler
Vi kan i nogle tilfælde inddrage pårørende direkte i behandlingen i form af et tilbud om par/familiesamtaler. I disse 
samtaler arbejder vi med de konsekvenser misbrugsproblemet har for den pårørende og familien, og med hvorledes 
den pårørende kan støtte den, der har problemer med misbrug, i at komme problemet til livs.

Pårørende til borgere, der har et problem med stoffer eller alkohol, har i øvrigt adgang til råd og vejledning i Rusmid-
delcenter Silkeborg, uafhængigt af om den pågældende borger er i behandling eller ej.

Visitation til døgnbehandling
Rusmiddelcenter Silkeborg sender hvert år et mindre antal borgere i døgnbehandling. Det er en forudsætning for vi-
sitationen til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan der 
peger mod døgnbehandling i samarbejde med borgeren. Døgnbehandling indgår altid i sammenhæng med den ambu-
lante behandling, det vil sige at borgeren er i ambulant behandling op til døgnbehandlingen og at døgnbehandlingen 
følges op ambulant, når den er afsluttet. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til døgnbehandling, at det 
vurderes at borgerens mål ikke vil kunne opnås ved hjælp af ambulant behandling.

Sundhedsydelser i Rusmiddelcenter Silkeborg
Klinik

I Rusmiddelcenter Silkeborg har vi tilknyttet en klinikfunktion. Herfra administreres substitutionsmedicinen som pri-
mært er Buprenorphin og Metadon. I en række tilfælde administrerer klinikken, i samråd med borgeren selv, praktise-
rende læge eller psykiatrien anden relevant medicin for borgeren. Det er også gennem ”klinikken” at der kan bestilles 
tid hos tandplejeren.
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Centersygeplejerske

Centersygeplejerskens primære målgruppe er de borgere, der er indskrevet i længerevarende stofmisbrugsbehandling. 
Centersygeplejersken varetager almene sundhedsfaglige og sygeplejefaglige opgaver i forhold til borgerne. Det kan 
handle om råd og vejledning i forhold til livsstil, sårpleje, helbredstjek, hygiejne m.m. Centersygeplejerske står, sam-
men med lægekonsulenten, for oplysning og rådgivning om hepatitis, ligesom hun står for vaccination mod hepatitis. 
Rusmiddelcenter Silkeborg og Silkeborg regionshospital har et tæt samarbejde omkring den nationale handleplan til 
forebyggelse af hepatitis. 

Abstinenssygeplejerske

Abstinenssygeplejersken arbejder på tværs i rusmiddelcentret og har sin primære arbejdsopgave i relation til alkohol-
området. Hun samarbejder med den enkelte borgers praktiserende læge omkring abstinensbehandling. Der er en del 
borgere med afhængighed af opioider, som også udvikler afhængighed af alkohol og dermed har behov for hjælp fra 
abstinenssygeplejersken.

Tandpleje, Bedre Bisser 

Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder tandpleje og tandundersøgelse til socialt vanskeligt stillede borgere i Silkeborg 
kommune gennem tilbuddet ”Bedre Bisser”. Hovedformålet er at gøre adgangen til tandpleje og tandbehandling så let 
og enkel som muligt, for de socialt og misbrugsmæssigt set mest udsatte borgere i Silkeborg Kommune. 

Bedre Bisser har en klinikfacilitet på Rusmiddelcenter Silkeborg, og der er tandplejere tilstede mandag og onsdag. 
Tandplejerne, som kommer fra den kommunale tandpleje, giver efter undersøgelse og vurdering sagen videre til en 
medarbejder, som hjælper den pågældende borger videre, enten i specialtandpleje eller i almen tandlægepraksis. Med-
arbejderen støtter den enkelte borger, således at flest mulige tandbehandlingsforløb kan gennemføres.

Nada

NADA-behandlingen, der tilbydes alle borgere der er tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg, er en akupunkturbehand-
ling, der kan have en lindrende effekt på blandt andet angst, uro, abstinenser, stoftrang m.m. Vurderingen af NADA 
behandlingens positive effekter er primært baseret på udsagn fra borgere, der har modtaget behandlingen, og NADA 
skal betragtes som et supplement til behandlingen og ikke som et primært behandlingselement. 

ALKOHOLBEHANDLING

Alkoholbehandlingen indeholder mange af de samme elementer, som stofmisbrugsbehandlingen. Der vil derfor være 
en del gentagelser i det følgende.

Introforløb
Introforløbet er et gruppeforløb som vi tilbyder alle borgere, der er blevet visiteret til alkoholbehandling. Der er pri-
mært tale om undervisning med det formål, at give deltagerne indsigt i og viden om alkohol og konsekvenser af alko-
holbrug. Introforløbet strækker sig over fem uger, hvor gruppen mødes én gang om ugen i 1-2 timer. 

Motiverende samtaler 
Den motiverende indsats finder især sted i starten af et behandlingsforløb, men kan også tages op på senere tidspunk-
ter i forløbet, hvor borgeren har behov for at genfinde sin motivation for forandring. I den motiverende indsats bruger 
behandleren metoden ”Den motiverende samtale” (MI), hvor hensigten er at hjælpe borgeren til at klarlægge sit eget 
ønske om forandring. 

Individuelle samtaler
I de individuelle samtaler mødes borgeren jævnligt med sin behandler. Behandleren arbejder ud fra en kognitiv referen-
ceramme og holder primært fokus på borgerens misbrugsproblem. Arbejdet handler om at øge borgerens indsigt, støt-
te ham/hende til at ændre sine alkoholvaner og til at få kontrol over sin afhængighed. Borgeren udarbejder sammen 
med behandleren en individuel målsætning for hans/hendes fremtidige forhold til alkohol. 

Behandlingen tilrettelægges ud fra borgerens ønske om forandring og forløbslængderne vil variere alt efter mål.

KVALITETSSTANDARD RUSMIDDELCENTER SILKEBORG | 13



Familieorienteret alkoholbehandling

Vi opfordrer borgere i behandling til at inddrage deres familier i behandlingen. Vi tilbyder par/familiesamtaler. I disse 
samtaler arbejder vi med de konsekvenser misbrugsproblemet har for den pårørende og familien, og med hvorledes 
den pårørende kan støtte den op omkring behandlingen. 

Pårørendesamtaler
Pårørende til borgere, der har et problem med alkohol, har i øvrigt adgang til råd og vejledning i Rusmiddelcenter Silke-
borg, uafhængigt af om den pågældende borger er i behandling eller ej.

Rusmiddelcenter Silkeborg deltager i et forskningsprojekt sammen med Syddansk Universitet i 2018-2019, hvor pårøren-
de tilbydes gruppeforløb ud fra metoden CRAFT, gruppeforløbet er tiltænkt de pårørende hvor den pågældende borger 
ikke er i alkoholbehandling. Formålet med forløbet er, at øge de pårørendes livskvalitet samt at klæde de pårørende på til 
at skabe forandring hos den pågældende borger og motivere til at søge behandling. Efter projektperioden påtænkes det at 
implementere Craft-metoden.

Flex-forløb
Flex-forløbet er et gruppetilbud for borgere med kognitive, sociale, psykiske eller fysiske udfordringer samt et mange-
årigt alkoholmisbrug eller hyppige tilbagefald.

Undervisningen i gruppen er baseret ud fra det norske koncept ”på vej til et bedre liv”. Indholdet består af 4 overord-
nede færdighedsområder: Selvværd, positiv selvhævdelse - handle så du er stolt af dig selv, modstå rusmiddelpres og 
trang og fritid og venner. Et forløb består af ugentlige sessioner på 2 timer i ½ år.

Visitation til døgnbehandling
Rusmiddelcenter Silkeborg sender hvert år et mindre antal borgere i døgnbehandling. Det er en forudsætning for vi-
sitationen til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan der 
peger mod døgnbehandling i samarbejde med borgeren. Døgnbehandling indgår altid i sammenhæng med den ambu-
lante behandling, det vil sige at borgeren er i ambulant behandling op til døgnbehandlingen og at døgnbehandlingen 
følges op ambulant, når den er afsluttet. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til døgnbehandling, at det 
vurderes at borgerens mål ikke vil kunne opnås ved hjælp af ambulant behandling.

Nada
NADA-behandlingen, der tilbydes alle borgere der er tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg, er en akupunkturbehand-
ling, der kan have en lindrende effekt på blandt andet angst, uro, abstinenser, stoftrang m.m. Vurderingen af NADA 
behandlingens positive effekter er primært baseret på udsagn fra borgere, der har modtaget behandlingen, og NADA 
skal betragtes som et supplement til behandlingen og ikke som et primært behandlingselement. 

Abstinensbehandling 
Borgere der har haft et stort eller langvarigt alkoholforbrug risikerer, at udvikle alvorlige abstinenssymptomer ved 
ophør. Det kan være øget puls, svedtendens, rysten på hænderne, søvnproblemer, kvalme og opkastning, forbigående 
hallucinationer, angst og/eller kramper. Alle disse symptomer kan og bør behandles. 

Rusmiddelcenter Silkeborgs abstinenssygeplejerske vil derfor, sammen med borgeren vurdere risikoen for, at han/hun 
kan udvikle abstinenssymptomer. Hvis borgeren er i risikogruppen kan Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyde en ambulant 
afrusning i samråd med praktiserende læge

Medicinsk alkoholbehandling
Medicin kan være et supplement til samtalebehandlingen. I de tilfælde, hvor en borger ønsker støtte af medicin, det 
kan være trangdæmpende præparater (Campral eller Naltrexon) eller antabus, kan Rusmiddelcenter Silkeborgs absti-
nenssygeplejerske rådgive i dette og være behjælpelig med kontakt til egen læge. Antabussen kan administreres af 
Rusmiddelcentret.

Der følges op på den medicinske behandling i samtaleforløbet.
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BEHANDLING AF UNGE UNDER 18 ÅR

Behandlingen af unge under 18 år varetages af Familie – og Ungekontakten under Familie- og Ungekontaktens åbne 
anonyme rusmiddelrådgivning er et gratis, åbent tilbud for unge under 18 år, og der tilbydes op til 3 anonyme samta-
ler. Ligeledes tilbydes forældre og pårørende råd og vejledning til, hvordan man kan håndtere de problemstillinger der 
ofte opstår, når man står med et ungt menneske med et misbrug.

Efter 3 anonyme samtaler afklares det, hvorvidt den unge skal i behandling, og dette vil ske igennem en visitationspro-
ces ved familierådgiver.

Familierådgivere udenfor Silkeborg kommune, retter direkte kontakt til Familie- og Ungekontakten for nærmere aftale. 
Udgangspunktet er, at forløbet bliver startet op indenfor 14 dage.

Behandling af unge under 18 år varetages primært af Familie- og Ungekontakten, og struktureret  
i følgende faser:

• Afklaring, her kortlægges den unges misbrug og hendes/hans ønsker og behov for den videre behandling.

• Motivation, her afklares den unges motivation for at gøre noget ved sin rusmiddelproblematik. Arbejdet tager   
 udgangspunkt i projekt KM (Kognitiv Motivation).

• Behandling, her arbejdes der med årsag og sammenhæng i forhold til misbruget samt målsætninger for hvad   
 den unge vil fremadrettet. Der opsættes delmål fra uge til uge.

• Tilbagefaldsforebyggelse, her arbejdes med nyt netværk, ny livsstil og nyt livsindhold. Arbejdet er fremtidsrettet.

Metodegrundlaget for arbejdet i Familie- og Ungekontakten:
• Anerkendende tilgang

• Relationsarbejde

• Systemisk tænkning

• Kognitiv tilgang

• Kognitiv Motivation

Kontaktoplysninger:
Familie- og Ungekontakten, Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg. Tlf. 40 231 231. 

Mail: FU-RUS@silkeborg.dk 
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6. VISITATION – AMBULANT BEHANDLING

Visitationsprocedurerne i Rusmiddelcenter Silkeborg har til formål at sikre en effektiv, fagligt forsvarlig visitation til 
stofmisbrugs – og alkoholbehandling.

Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder gratis behandling til alle borgere, der har et ønske om at opnå en forandring i deres 
forhold til illegale rusmidler og/eller alkohol. Alle borgere kan henvende sig til Rusmiddelcenter Silkeborg telefonisk, 
personligt eller via e-mail. Der kræves ingen forudgående henvisning eller visitation. Behandling i forhold til alkohol 
kan tilbydes anonymt.

Ved anmodning om medicinsk substitutionsbehandling, træffer centrets lægekonsulent afgørelse efter samtale med 
brugeren og i samråd med primær behandler.

Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder behandling for både stofmisbrug og alkohol indenfor lovgivningens 14 dages frist 
fra borgeren har henvendt sig.

Kontaktoplysninger 
Rusmiddelcenter Silkeborg 
Færgevej 1 
89 70 47 00 
Rusmiddelcenter@silkeborg.dk     

Telefontider 
mandag 09.00-16.00, tirsdag 09.00-15.00, onsdag 09.00-12.00, torsdag 09.00-17.30, fredag 09.00-14.00.
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7. BEHANDLINGSGARANTI OG FRIT VALG

Kommunen skal, jævnfør servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141, sørge for tilbud om behandling af stof- og alko-
holmisbrug indenfor 14 dage efter at borgeren har henvendt sig.

Borgeren har frit valg, hvad angår valg af behandlingssted, dog med nogle enkelte begrænsninger afhængigt af om 
henvendelsen drejer sig om stof- eller alkoholbehandling.

For stofbehandling gælder det, at der skal udarbejdes en behandlingsplan af borgerens bopælskommune. Det skal 
fremgå af behandlingsplanen hvilket behandlingstilbud borgeren er visiteret til. Borgeren er herefter fri til at vælge et 
tilsvarende tilbud i et andet offentligt behandlingscenter eller et privat behandlingscenter, der er godkendt efter servi-
celoven. Der er ikke frit valg mellem dagbehandling og døgnbehandling.

For alkoholbehandling gælder det, at borgeren frit kan henvende sig til en anden kommunes behandlingscenter uden 
foregående henvisning. 

8.  BEHANDLINGSPLAN, UDARBEJDELSE OG OPFØLGNING

Ved indskrivning i Rusmiddelcenter Silkeborg udfærdiger behandler i den åbne rådgivning i samarbejde med borgeren 
en indledende behandlingsplan. Denne behandlingsplan evalueres og revideres senest 3 måneder efter indskrivningen.

Behandlingsplanen indeholder beskrivelse af målsætning, metoder, succeskriterier, tidsramme for behandlingen og er 
individuelt udformet i dialog med den enkelte borger.

Efter endt behandling kontakter Rusmiddelcenter Silkeborg borgeren efter 1 og 6 måneder med henblik på opfølgning 
på behandlingen, såfremt borgeren har givet sit samtykke hertil. 

9.  BRUGERINDDRAGELSEN

Det er helt centralt for Rusmiddelcenter Silkeborg at den enkelte borger oplever at han/hun er inddraget i tilrettelæg-
gelsen af sin behandling og målene for behandlingen, da dette er forudsætningen for at der kan ske en forandring af 
pågældendes tilværelse. Brugerinddragelsen sikres dels gennem den daglige dialog og dels gennem behandlingspla-
nerne, der altid udarbejdes i dialog og samarbejde med den enkelte borger.

10.REGLER FOR BETALING FOR KOST OG LOGI

Den ambulante behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg er gratis for den enkelte borger. 

Ved døgnbehandling for stofmisbrug er der en egenbetaling for kost og logi. Her følger Silkeborg Kommune de beta-
lingsregler, der er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006

Borgeren er sikret et beløb til personlige fornødenheder under døgnopholdet. 
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11. INFORMATION OM KLAGEADGANG

Vedrørende klage over afgørelse om den socialfaglige misbrugsbehandling
Du kan klage til Ankestyrelsen de afgørelser vi træffer. Eksempelvis afslag på døgnbehandling eller ændring  
af behandlingstilbud. 

Vi skal have modtaget din klage senest fire uger efter den dag, du har modtaget vores afgørelse.  

Hvis du klager skriftligt, skal klagen sendes til Silkeborg Kommune Søvej 3, 8600 Silkeborg. Du kan også sende din klage via 
borger.dk. Du har også mulighed for at klage mundtligt. I klagen kan du oplyse, hvorfor du ikke er enig i vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen. Hvis vi giver dig helt eller delvist medhold i din klage, vil du få 
besked om det indenfor fire uger. 

Hvis vi derimod fastholder afgørelsen, vil din klage og sagens dokumenter blive sendt til Ankestyrelsen indenfor fire 
uger. Når vi sender din sag videre til Ankestyrelsen, vil du få besked. 

Du kan finde flere oplysninger om Ankestyrelsen på www.ast.dk. Klager over aktindsigt har dog ingen klagefrist. 

Vedrørende klage over den sundhedsfaglige behandling m.v. 
Du kan også klage over den sundhedsfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen. Det kan eksempelvis være afslag på 
behandling med bestemte lægemidler, over ændringer af dosisstørrelse, udleveringshyppighed, overtrædelse af tavs-
hedspligt eller muligheden for og omfanget af ”tag-med hjem-ordninger” m.m.

http://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/klage/sundhedsfaglig-virksomhed/-

Hvis du vil vide mere om klagemuligheder; 
http://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/klage/ • https://ast.dk/

Vedrørende klage over afgørelser om alkoholbehandling
Sundhedslovens § 141 giver dig ikke mulighed for at du der kan klages over kommunens visitation til behandling.

Du har dog mulighed for at klage over afgørelser i forbindelse med din behandling. Du kan klage mundtligt eller skrift-
ligt til afdelingslederen i Rusmiddelcenter Silkeborg.

Du vil få en skriftligt begrundet afgørelse vedrørende de beslutninger, vi har truffet i dit behandlingsforløb. Det vil 
fremgå af afgørelsen hvad der er besluttet og hvad der er baggrunden for beslutningen. Der finder ikke nogen ekstern 
klageinstans i forhold til alkoholbehandling.
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12. PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING

Personalet i Rusmiddelcenter Silkeborg er tværfagligt sammensat. Metodemæssigt er den kognitive referenceramme og 
den motiverende tilgang (MI) det samlende grundlag for indsatsen i Rusmiddelcenter Silkeborg. Disse metoder er for-
holdsvis velbeskrevne, og anses at have en høj grad af evidens både i forhold til stofmisbrugs- og alkoholbehandling.

Den kognitive adfærdsterapi har især fokus på tankernes betydning for menneskers relationer og adfærd. Udover 
adfærdsterapien benyttes der elementer af den såkaldte 3. bølge indenfor den kognitive terapi som f.eks. ACT, der ind-
drager borgerens accept af sin situation og kobler det til de underliggende værdier for borgeren. Ofte kan systemiske 
elementer inddrages i i behandlingen, f.eks. i familiesamtaler for at synliggøre uhensigtsmæssige mønstre i de  
indbyrdes relationer.

I den motiverende del af behandlingen bruges Motivational Interviewing, ”Den motiverende samtale”, hvor hensigten er 
at hjælpe borgeren til at ræsonnere sig frem til sit eget ønske om forandring. Her er behandlerens indsats tilbagelænet 
og afventende i modsætning til den kognitive tilgang, som er mere direktiv uden at være konfronterende. Der indgår 
også elementer af coaching både i den motiverende del og i den almindelige behandling. 

Bag metodevalget ligger et ønske om at arbejde struktureret og på et fælles metodegrundlag i Rusmiddelcenter Silke-
borg. Dette betyder at medarbejderne har en fælles faglig og metodisk platform, hvilket optimerer både den gensidige 
faglige sparring og supervisionen. 

Den kognitive og motiverende tilgang suppleres i den længerevarende behandling med social støtte. Det er dokumen-
teret at psykosocial støtte til personer i substitutionsbehandling medfører en signifikant reduktion i de psykosociale 
problemer for målgruppen.

Dette betyder, at der primært vil blive tilbudt kompetenceudvikling inden for følgende felter: 
• Kognitiv grund- og evt. videreuddannelse

• Uddannelse inden for social gruppebehandling, eksempelvis ”På vej til et bedre liv”

• Familieorienteret indsats alkohol/stof

• Screening af dobbeltbelastning

• Dobbeltdiagnoseuddannelse 

• Motivational Interviewing

• ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

• Coachende teknikker
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13. MONITORERING AF INDSATSEN

Rusmiddelcenter Silkeborg kontakter borgere, der har været i behandling for stofmisbrug, 1 måned og 6 måneder efter 
at behandlingen er afsluttet, såfremt borgeren har givet samtykke hertil. Henvendelsen sker med henblik på at spørge 
borgeren om hun/han:

• Har holdt fast i de mål hun/han satte for sig selv i behandlingen

• Har opfyldt de mål hun/han satte for sig selv i behandlingen

• Har behov for yderligere behandling

I øvrigt rådgives og vejledes borgeren ud fra de svar, der gives på ovenstående spørgsmål.

Borgerens svar på spørgsmålene registreres anonymt.

Måltal   

Der skal tages konkret stilling til hvilke/hvilket måltal politikerne skal opstille
Silkeborg kommune skal j.f. bekendtgørelse opstille et måltal for hvor mange der efter endt behandling udskrives med 
en status som stoffri eller med et reduceret forbrug. 

Socialudvalget i Silkeborg Kommune har fastsat det samlede måltal til 65% for borgere der afsluttes med reduceret 
forbrug eller stoffri. 65% svarer samlet set til resultatet for 2017. Det er et mål at fastholde de 65% samlet, men øge 
andelen af borgere som afsluttes som stoffri til 50% 

Kommune skal også fastsætte et måltal for antallet af stofmisbrugere som vender tilbage til behandling indenfor 1 år 
efter afsluttete forløb.

Det tilstræbes, at de stofmisbrugere, der ikke har fået løst deres problemer, vender tilbage til behandling i videst muligt 
omfang. 

Samtidig tilstræbes det, at så få som muligt har behov for at komme i behandling igen, fordi de er- og forbliver stoffri.

Øvrig monitorering 

Rusmiddelcenter Silkeborg foretager registrering dels i Socialstyrelsens stofmisbrugsdatabase, SMDB, og dels i den 
nationale alkoholbehandlingsdatabase, NAB. 
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14. HJEMMEBOENDE BØRN UNDER 18 ÅR

I den behandlingsplan, der udarbejdes for samtlige borgere, der kommer i behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg indgår en 
vurdering af klientens familiemæssige og sociale relationer. I forbindelse med denne vurdering indgår en vurdering af forholdene 
for eventuelt hjemmeboende børn. Behandlerne på Rusmiddelcenter Silkeborg orienterer, i forbindelse med udarbejdelse af be-
handlingsplanen, klienter om at de har skærpet underretningspligt i forhold til børn under 18 år.

I de tilfælde hvor det er relevant foretages underretning.

Rusmiddelcenter Silkeborg samarbejder tæt med familieafdelingen i Silkeborg kommune i den enkelte konkrete sag. 
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15. KVALITETSKRAV TIL DØGNBEHANDLINGSTILBUD

Rusmiddelcenter Silkeborg står for indstilling og visitation til døgnbehandling. Silkeborg kommune tilbyder i nogle 
tilfælde, en borger et døgnbehandlingsforløb, når der er gennemført en udredning og udarbejdet en behandlingsplan i 
samarbejde med borgeren, der peger mod døgnbehandling. 

Silkeborg Kommune benytter sig kun af døgnbehandlingstilbud, der er godkendt af Socialtilsynet, det vil sige, hvor der 
er en sikkerhed for at der er et rimeligt fagligt niveau. Vi tilstræber at benytte et mindre antal forskellige tilbud, som vi 
så til gengæld opbygger et tættere samarbejde med.

Som følge af det frie valg af behandlingssted, forekommer det at en borger vælger tilbud, som Rusmiddelcenter Silke-
borg ikke har det dybe kendskab til. 

Hvilke døgnbehandlingstilbud benytter Silkeborg Kommune?
Rusmiddelcenter Silkeborg har samarbejde med behandlingstilbud med en bred vifte af behandlingstilgange. Tilbudde-
ne er udvalgt med henblik på at kunne matche den enkelte klients behov og ressourcer med et konkret behandlingstil-
bud. Tilbuddene præsenterer således kognitive tilgange, Minnesota tilgange, terapeutiske tilgange og socialpædagogi-
ske tilgange.

RCS har benyttet følgende behandlingssteder indenfor det seneste år:
• Midtgården, www.midtgaarden.dk

• Sydgården, www.sydgaarden.dk

• Opbygningsgården, www.opbygningsgaarden.dk

• Sct.Ols, www.sct-ols.dk

• Høybyegaard, www.hoybyegaard.dk

• Ringgården, www.ringgaarden.dk

• Behandlingscenter Tjele, www.tjele.com

Når Rusmiddelcenter Silkeborg visiterer en borger til et døgnbehandlingstilbud, indgår det som en integreret det almene 
behandlingstilbud. Vi følger altid et tilbud om døgnbehandling op med et tilbud om efterfølgende ambulant behandling.

Oplysninger kan også søges på socialministeriets tilbudsportal: 

www.tilbudsportalen.dk 
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16. FREMTIDIG INDSATS

Indsatserne over socialt udsatte borgere i Silkeborg Kommune er i stadig udvikling, og således også indsatserne over-
for borgere med alkohol- og stofmisbrugsproblemer, som er beskrevet i denne kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarden giver et billede af hvilke tilbud borgere aktuelt kan få, og dette afsnit prøver at beskrive den udvik-
ling vi ønsker at fremme på rusmiddelområdet i de kommende år.

Psykiske sygdomme og andre funktionsnedsættelser

Der har de senere år været et stigende fokus på samarbejdet mellem rusmiddelbehandlingen og psykiatrien omkring 
borgere, der har et problem med rusmidler og i tilgift psykiske problemer eller psykisk sygdom. Rusmiddelområdets or-
ganisatoriske forankring i Socialpsykiatrien har øget dette fokus og giver anledning til at iværksætte en udviklingsplan 
som yderligere skal udvikle denne indsats over de næste 2 år indtil 2020.

Udviklingsplanen har 3 hovedelementer, og dækker både alkohol- og stofområdet:
• Kvalificering af screening for psykiske sygdomme i Rusmiddelcenter Silkeborg, samt udvikling af hvordan vi   
 tilrettelægger behandlingen for denne gruppe af borgere

• Videreudvikling af sammenhængen mellem behandlingspsykiatrien og rusmiddelbehandlingen, herunder sam  
 arbejdet i hverdagen. Behandlere fra RCS vil være tilstede i psykiatriens hus, og der vil blive arbejdet på at   
 danne relevante sparringsfora på tværs.

• Udvikling af samarbejdet med de socialpsykiatriske bosteder omkring forebyggelse, håndtering og behandling  
 af rusmiddelproblematikker blandt beboere.

Erhvervet hjerneskade, autisme m.fl. Disse kognitive funktionsnedsættelser vanskeliggør en traditionel tilgang til rus-
middelbehandlingen og vil kræve en særlig bevågenhed i de kommende år.

Nationale retningslinjer på stofmisbrugsområdet

Udviklingsplanen i forhold til borgere med misbrug og psykiske sygdomme er lavet i forlængelse af Rusmiddelcentrets 
deltagelse i Socialstyrelsens ”task force” forløb i forbindelse med implementeringen af de nationale retningslinjer for 
Stofmisbrug. De nationale retningslinjer er omfattende, og udviklingsplanen er blot første skridt i arbejdet med at 
implementere retningslinjerne. Retningslinjerne omfatter både de ”skal-opgaver” som kommunerne har og de ”kan 
opgaver” som udspringer af ”Best practice” anbefalinger. De øvrige områder i de nationale retningslinjer, som omfatter 
borgerforløb, ydelser og indsatser, organisation, struktur og samarbejde, vil også blive genstand for analyse og efter-
følgende nødvendige tilpasninger på et senere tidspunkt.

Metodeprogrammet – unge stofmisbrugere

Silkeborg Kommune har, sammen med 8 andre kommuner, deltaget i Socialstyrelsens metodeprogram, som er et 
4-årigt forskningsprojekt, hvor Center for rusmiddelforskning ved Århus Universitet står for det forskningsmæssige. 
Projektet er 4 årigt og er afsluttet med udgangen af 2018. 

Sektionen for Socialpsykiatri og Rusmidler har besluttet i videst muligt omfang at implementere metoden ” MOVE – 
struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling,  som det primære behandlingstilbud til yngre stofmisbrugere. Meto-
den er mere præcist beskrevet andetsteds i denne kvalitetsstandard. Forskningsprogrammet har været meget stramt 
styret og vi planlægger, efter projektets udløb, at tilpasse metoden til vores lokale kontekst, ligesom vi vil afprøve om 
metoden kan bruges i gruppebehandling. 

Nye udredningsmetoder?

Socialstyrelsen har meddelt at man i løbet af 2019 vil ophøre med at benytte ASI (addiction severity index) som obli-
gatorisk udrednings- og dokumentationsredskab på stofmisbrugsområdet. I Silkeborg kommune skal vi tage stilling til 
om vi ønsker at skifte til et andet udredningsredskab, og i givet fald hvilket. Uanset hvilket redskab vi vælger at bruge, 
er det vores ambition at foretage udredninger med godkendte og anerkendte metoder og redskaber. Borgere, der  
søger behandling, vil næppe komme til at opleve de store ændringer. Der vil løbende være drøftelser i FLOR (Forenin-
gen for ledere af offentlig rusmiddelbehandling) således at kommunerne så vidt muligt bliver enige om at bruge sam-
menlignelige metoder.

KVALITETSSTANDARD RUSMIDDELCENTER SILKEBORG | 23

https://socialstyrelsen.dk/voksne/stof-og-alkoholmisbrug/stofmisbrugsbehandling
https://socialstyrelsen.dk/voksne/stof-og-alkoholmisbrug/stofmisbrugsbehandling


Gruppebehandling

Omfanget af gruppebehandling er pt. begrænset til Intro-forløb, Flex-forløb, samt pårørendegrupper. Vi vil undersøge 
om det er relevant at genoptage tidligere tiders gruppebaserede dagbehandlingsindsats, og om det er relevant at ud-
vikle nye koncepter for gruppebehandling. Vi har desuden konkrete planer om at gen-opstarte Motivationsgrupper og 
Stop-grupper på hashområdet. 

Konstant fokus på sammenhæng

Borgere med rusmiddelafhængighed har ofte flere forskellige typer af problemer, og har ofte kontakt til flere forskellige 
myndigheder både indenfor kommunen og udenfor kommunen. Det er ofte ganske afgørende for at give den enkelte 
borger det rigtige tilbud, at vi arbejder målrettet på at skabe sammenhæng mellem de forskellige indsatser en borger 
modtager. Borgerens oplevelse af at møde et system som har styr på og overblik over situationen er en meget vigtig 
komponent i borgerens oplevelse af kvalitet. Der har været arbejdet meget på at styrke koordinering og samarbejde, 
og det vil også i de kommende år være i fokus. Centralt iværksatte initiativer som ”Sammenhæng og råderum”, skal 
udbredes endnu mere end det allerede er, og der skal fokus på mere systematik gennem relationel koordinering. 

Samarbejde med uddannelser samt fokus på beskæftigelse 

Rusmiddelcentrets medarbejdere har i en årrække samarbejdet med Erhvervsskoler og ungdomsuddannelser omkring 
forebyggelse af rusmiddelproblemer. Unge med problemer med trivsel og med rusmiddelproblematikker har kunne 
modtage rådgivning og vejledning, og om nødvendigt også rusmiddel-behandling i en ramme understøttet af den på-
gældende uddannelsesinstitution. Denne indsats ønsker vi at fortsætte og udvikle. Vi ønsker at øge samarbejdet med 
beskæftigelsesområdet, , i bevidstheden om at det kan være vigtigt at komme omkring mange aspekter af tilværelsen 
for at opnå ”det gode liv”, og at problemer med rusmidler blot er et aspekt. Det vil vi gøre ved at sikre fora hvor der kan 
sparres, og ved at sikre en nem tilgang til samtaler med rusmiddelcentrets medarbejdere.

Udnyttelse af elektroniske muligheder i behandling af alkohol- og stofmisbrug

Vi ved, at en del borgere af forskellige årsager ikke søger behandlingen og møder op på Rusmiddelcentret. Vi ved også 
at de nye generationer i vid udstrækning har vænnet sig til at de fleste ting i livet har en digital dimension. Vi mener ikke 
at mulighederne i internetbaseret rådgivning og behandling er udtømte, og vi tror at der er mulighed for at nogle af de 
borgere, som i dag selv tumler med deres problemer, kan få professionel hjælp, til at opnå det forhold til rusmidler som 
de gerne vil. Det vil kunne ske ved at samtaler og rådgivning finder sted via internettet fremfor ved fremmøde, eller ved at 
kombinere digital rådgivning med lejlighedsvise fysiske møder. Det er et faktum, at der er visse tekniske problemer som 
skal overkommes, og nok også mentale barrierer hos såvel borgere som hos personale, vi er overbeviste om at fremtiden 
også indeholder digitale muligheder indenfor rusmiddelbehandlingen.
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