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Rusmiddelcentret
Rusmiddelcentret varetager en bred vifte af opgaver i forhold til
rusmiddelproblemstillinger.
Rusmiddelcentret er pr. den 1. januar 2014 et selvstændigt ledelsesområde under Center
for Social & Beskæftigelse. I denne forbindelse knyttes rusmiddelbehandlingen tættere til
kommunens forebyggende alkoholindsats, idet alkoholkoordinatorfunktionen flyttes til
Rusmiddelcentret. Denne omstrukturering skal øge fokus på området og sørge for en
samlet helhedsorienteret forebyggende og behandlende indsats mod Alkohol- og
stofproblematikker.
De primære tilbud i både alkohol- og stofbehandlingen er:
 Råd og vejledning
 Motiverende samtaler
 Individuel ambulant behandling
 Medicinsk behandling som supplement til den øvrige behandling
 Lægesamtaler
 Mulighed for visitation til dag- og døgnbehandling
 Familieorienteret alkoholbehandling I samarbejde med Familie og PPR - Enheden
 Pårørendesamtaler
 Tilbagefaldsforebyggelse i grupper
 Mindfulness gruppetilbud
 Parsamtaler
Ambulant alkohol- og stofrådgivning/behandling finder fortrinsvist sted i Rusmiddelcentrets
lokaler, Præstøvej 78, 4640 Faxe, men kan også foregå i Haslev, i Stevns Kommune eller i
enkelte tilfælde hjemme hos borgerne. Faxe Kommune har en samarbejdsaftale med
Stevns Kommune (aftale indgået 2008) i forhold til at levere ambulant behandling og
rådgivning til alkoholmisbrugere og stofmisbrugere mod betaling. I løbet af 2013 har der
været 8 døgnforløb udenfor kommunen, og 20 af Faxe Kommune borgere har været i
ambulant behandling udenfor kommunen.
Rusmiddelcentrets personalesammensætning:
 Leder
 En lægekonsulent
 To socialrådgivere
 Tre pædagoger
 En social- og sundhedsassistent
 Alle medarbejdere har en efteruddannelse indenfor rusmiddelbehandling
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Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling
Den lægefaglige konsulent er ansat 9 timer pr. uge og er til stede i Rusmiddelcentret én
gang pr. uge. Lægekonsulenten anvendes som faglig sparring i forhold til borgernes
medicinske rusmiddelbehandling samt borgerne med psykiatrisk følgelidelse.
Behandlingen iværksættes enten via lægekonsulenten i Rusmiddelcentret eller via egen
læge. Medicinsk alkoholbehandling kombineres altid med terapeutiske samtaleforløb.
Al medicinsk behandling iværksættes og seponeres via lægekonsulenten eller egen læge
foruden Antabus, der kan seponeres af alkoholbehandlerne. Alle nyindskrevne klienter i
Rusmiddelcenteret tilbydes samtale med lægekonsulenten.

Familieorienteret alkoholbehandling
Faxe Kommune har de sidste 2 år haft et åbent behandlingstilbud til familier med
alkoholproblemer. Behandlingstilbuddet er et tværgående samarbejde mellem
alkoholkonsulenter i Rusmiddelcentret og familiekonsulenter i Familie & PPR – Enheden.
Behandlingskonceptet er, at familierne tilbydes én til flere samtaler, hvor en
alkoholkonsulent og en familiekonsulent er til stede samtidigt i samtalen med familierne.
Familierne har to veje ind i det åbne behandlingstilbud; via Rusmiddelcentret eller via
Familie & PPR – Enheden. Fagpersoner i Faxe Kommune samt praktiserende læger kan frit
henvise familierne til behandling. Børn kan også henvende sig, men indtil videre er det
forældre, der har taget kontakt.
Der har været aktivitet på i alt 13 familier i løbet af 2013. Med aktivitet forstås: afsluttede,
nyligt påbegyndte forløb og overløbere mellem 2012 og 2013. Syv familier har været
gennemgående i begge afdelinger. Fremadrettet vil alle familier, der modtager
familieorienteret alkoholbehandling, være gennemgående i begge afdelinger. Nogle
familier, der er visiteret til familiebehandling i Familie & PPR – Enheden, registreres ikke i det
familieorienterede tilbud, da der er tale om anden behandling, hvor alkohol er en del af
familiens øvrige problemstillinger. Det betyder, at der er flere familier, hvor alkohol eller
andre rusmidler indgår som et behandlingsemne i familiearbejdet.
Behandlingsforløbene har varieret mellem 2 – 10 samtaler.
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Alkoholbehandling 2013
I henhold til Sundhedsloven § 141 tilbyder Rusmiddelcentret i Faxe Kommune vederlagsfri
alkoholbehandling. Behandlingen foregår ambulant og er målrettet borgere, der har
problemer med alkohol, er fysisk og/eller psykisk afhængige af alkohol samt deres
pårørende. Borgere kan frit vælge alkoholambulatorium, og er således ikke bundet til
kommunens ambulante tilbud.
Nedenstående præsenteres data over borgere i alkoholbehandling. Dataene stammer
fra det Nationale Alkohol Behandlingsregister (NAB). Udover de 96 i ordinær behandling er
der pårørendesamtaler, kortvarige motiverende samtaler og informationssamtaler, hvor
borgerne ikke registreres i NAB registret.
Der har i alt været 96 personer i
alkoholbehandling.
5 personer er 20-29 år gammel.
8 personer er 30-39 år gammel.
34 personer er 40-49 år gammel.
36 personer er 50-59, og udgør dermed
den største gruppe.
12 personer er over 60 år gammel.
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Køn
De fleste borgere i alkoholbehandling
er mænd. 57 personer er mænd, mens
39 er kvinder.

Hovedindtægtskilden for borgere i
alkoholbehandling er for de fleste en
lønindkomst. Det er 31 ud af 96
personer, der har et arbejde. Efterfulgt
af gruppen af førtidspensionister – som
er på 24.
Udover det er der 5 personer på
dagpenge, 4 er i aktivering eller
løntilskud, 11 på sygedagpenge og 9
på kontanthjælp. En person har
angivet at blive forsørget via
familie/venner og 11 har angivet en
anden hovedindtægtskilde.
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Ud af de 96 personer i
alkoholbehandling er der 23
personer, der har hjemmeboende
børn under 18 år.
7 personer har børn over 18 år. En
person har anbragte børn, mens 14
har samkvem med deres børn, uden
at de bor hos vedkommende.
8 personer har ingen kontakt til deres
børn. En person ønskede ikke at
oplyse om eventuelle børn, mens 72
ikke har børn.
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Langt størstedelen af alle borgere i
alkoholbehandling angiver, at de
ikke har et sidemisbrug til alkohol.
Det er 88 ud af 96 borgere. 8 borgere
angiver, de ved siden af alkoholen
også konsumerer Cannabis. Der er
ingen der har angivet et sidemisbrug
af andre stoffer end Hash/Cannabis.

1

14

8

Sidemisbrug
Cannabis
Andre stoffer
Ingen

88

Afslutningsårsag
60
50
40

54 behandlingsforløb er blevet
afsluttet i 2013. Heraf er 23 registreret
som færdigbehandlet, 15 afsluttet
efter eget ønske og 10 personer er
udeblevet fra behandlingen. En
person er fraflyttet, 3 er udskrevet til
anden institution og 2 er udskrevet til
egen læge.
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Stofbehandling 2013
I henhold til Servicelovens § 101 tilbyder Rusmiddelcentret i Faxe Kommune vederlagsfri
stofbehandling. Behandlingen foregår ambulant og er målrettet borgere, der har
problemer med stoffer, er fysisk og/eller psykisk afhængige af stoffer samt deres
pårørende. Henvisning til dag- og døgnbehandling kræver faglig vurdering og visitation.
Følgende data stammer fra den nationale stofdatabase, og tager udgangspunkt i de
borgere, der er startet behandling i 2013, og er derfor ikke tal over, hvor mange der har
været i behandling i alt i 2013.
I 2013 er der i alt startet 61 borgere i stofbehandling. Borgere, der er startet behandling før
2013 fremgår ikke af nedenstående data.
35 af behandlingsforløbene er ikke
afsluttede og fortsætter dermed i
2014.
26 forløb er afsluttede.
Behandlingsperioden for de
afsluttede forløb er:
13 under tre måneder
9 med 3-6 måneders varighed
3 med 6-9 måneders varighed
En enkelt borger har været i
behandling længere end ni
måneder.

Kønsfordelingen viser, at flertallet
af borgerne er mænd.

43 af de registrerede borgere er
mænd, mens 18 er kvinder.

Behandlingsperiode for de
26 afsluttede forløb
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Aldersfordelingen viser, at der er 14
borgere under 18 år, der er startet i
stofbehandling i 2013.
Heraf er der en 14-årig, fem 16-årige,
fire 17-årige og fire 18-årige.
Der er 29 borgere mellem 19 – 30 år
12 borgere er mellem 31 – 40 år
3 borgere er mellem 41 – 50 år
2 borgere er mellem 51-60 år og en
enkelt borger er over 60 år gammel.

Alder
40
30
20
10
14

0

29

Under 18 19-30

12

3

2

1

31-40

41-50

51-60

61-70

Fordeling af under 18-årige
6
4
2
0

Grafen til højre viser, hvilken type
stof der bruges af hvor mange
borgere. Der er registreret 47
borgeres stofkonsum.
Hash/Cannabis bruges af langt de
fleste af borgerene i behandling –
33 ud af 47 borgere angiver dette.
7 borgere bruger amfetamin
To borgere bruger hhv. andre
opiater, benzodiazepiner og
kokain. En enkel angiver brug af
opløsningsmidler.
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Statsborgerskab
2

Diagrammet til højre viser
fordelingen af statsborgerskabet
blandt de 59 besvarelser i denne
kategori.
Der er 57 danske statsborgere,
mens to borgere har et andet
statsborgerskab end dansk.

Antal med dansk
statsborgerskab
Antal med andet
statsborgerskab
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Familiære forhold
Grafen til højre viser borgernes
familiære forhold.
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45 borgere ud af 59 er enlige.
Der er en gravid, der har anmodet om
stofmisbrugsbehandling, 8 med børn
under 18 år og 5 med anbragte børn.
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Mål og status for 2013
I årsrapporten for Misbrugscentret 2012 blev der præsenteret en række mål og
succeskriterier for året 2013. I nedenstående tabel præsenteres en oversigt over disse mål
og succeskriterier og hvordan disse vurderes at være opfyldt.

Mål for 2013

At arbejde systematisk med
kommunikation og synlighed af
Rusmiddelcentrets tilbud

At øge samarbejde med og
tilknytningen til netværk og andre
kommunale enheder

At øge fokus på de sociale
aspekter af behandlingen

At udvikle og iværksætte nye tilbud

Målopfølgning – status
Der er blevet arbejdet med kommunikation og
synlighed.
For eksempel er folderen blevet revideret og
behandlingstilbuddene er blevet annonceret i
lokale aviser. Konsulenterne har desuden deltaget i
arrangementer omkring alkoholforebyggelse.

Konsulenterne indgår i relevante netværk fx SSPsamarbejde og forebyggelsesnetværk.

Er igangsat. Eksempelvis er tilknytningen til
Rehabilitering Faxe styrket, herunder
Støttekontaktteamet (fremover Faxe-Mentorerne).

Mulighederne er undersøgt, for eksempel er
Mindfulness gruppetilbud afprøvet. Muligheden for
gruppetilbud målrettet unge undersøges fortsat.
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Mål for 2013

Målopfølgning – status

Der har været et gennemgående fokus på og
arbejde med Stofmisbrugsdatabasen igennem
2013, ligesom der fortsat arbejdes med tilpasning af
Elektronisk Klientjournal (EKJ) efter
Rusmiddelcentrets behov.
At sikre systematisk og ensartet
digital registrering og journalisering
af Rusmiddelcentrets aktiviteter

At undersøge tilfredsheden med
behandlingstilbuddene systematisk

Der er arbejdet med systematisering af
arbejdsgange i Rusmiddelcentret og der er konkret
udarbejdet et procedurekatalog der indeholder
retningslinjer for:
Henvendelse og indskrivning af samtaler
Udredningsforløb
Brug af lægekonsulent
Visitation til dag- og døgnbehandling
Substitutionsbehandling
Tjekliste for lægesamtaler
Behandlingsplan

Dette er der ikke arbejdet med i løbet af 2013.
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Mål for 2014
Overordnede mål 2014

Delmål

Profilering af Rusmiddelcentret

Drift af politisk koordinationsgruppe (2 møder årligt)
Drift af administrativ koordinationsgruppe (4 møder
årligt)

Synlighed og tilgængelighed

Udvikle behandlingskatalog
Annoncering af behandlingstilbud
Udvikling af PR materiale vedrørende
behandlingstilbud
Tilbyde undervisning til relevante samarbejdspartnere
Synlig og tilgængelig blandt samarbejdspartnere fx i
Jobcenter Faxe
Synlig og tilgængelig i Stevns Kommune fx blandt
mentorkorpset
Arbejde med grundidé til egen hjemmeside

Faglig udvikling

Opstart af supervision
Kursus med jurister vedrørende forvaltningsloven,
persondataloven
Integrere alkoholkoordination i Rusmiddelcentrets
øvrige aktiviteter

Procedurer og arbejdsgange

Procedure og arbejdsgang for hepatitisscreening
Løbende opfølgning på procedurekatalog

Internt samarbejde med andre
afdelinger

Afklare roller og samarbejde med Børn & Unge
afdelingen, Ungecenter Solhjem

Tværkommunalt samarbejde med
Stevns kommune

Afklare og belyse den tværkommunale
samarbejdsaftale

Dokumentation og kvalitetssikring

Det fælles medicinkort
EKJ snitflade til Stofdatabasen
EKJ snitflade til det Nationale Alkohol Register
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