Rusmiddelcenter
Middelfart

Et nyt behandlingstilbud
fra 1. januar 2008
Stofmisbrugsbehandling

Rusmiddelcenter Middelfart (RcM)
Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center.
Centret vil få til huse i Teglgårdsparken 27.
En mindre del af behandlingen vil dog finde sted i Teglgårdsparken 17
grundet lovens bestemmelser om mulighed for anonymitet.
Begge adresser er en del af Rusmiddelcenter Middelfart, som hører ind
under Middelfart Kommunes Sundhedsafdeling.
Målgruppe
RcM tilbyder vederlagsfri behandling af borgere, som har et stofmisbrug.
Også borgere med dobbeltbelastning - dvs. både et misbrug og en psykisk lidelse kan blive behandlet for deres misbrug.
Behandlingen tilbydes til alle med bopæl i Middelfart Kommune, herunder
misbrugere som allerede behandles her.
Man kan selv henvende sig til RcM, eller man kan blive henvist hertil fra
andre instanser som f.eks. kommune, læge eller institution.
Behandlingsgaranti
Der er ved lov indført behandlingsgaranti til personer over 18 år. Det indebærer bl.a. at kommunen skal iværksætte tilbud om behandling senest
14 dage efter borgerens henvendelse til RcM.
Det frie valg
Serviceloven giver mulighed for, at en person, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, kan vælge at blive behandlet på et andet offentligt behandlingstilbud eller på et godkendt privat behandlingstilbud,
som led i behandlingsplanen.

Åben Rådgivning
RcM har en Åben Rådgivning, hvor borgere frit kan henvende sig fra gaden eller efter aftale, hvis vedkommende har brug for råd og vejledning i
forbindelse med misbrugsproblemer.

Caféen
Caféen er indgangen til RcM.
Caféen er en behandlingsfri zone, hvor misbrugere, som ikke er i et behandlingsforløb kan komme, når de har brug for et trygt sted at være væk fra gaden.
I caféen er det tilladt at være lettere påvirket, men der er forbud mod
indtagelse og salg af stoffer og alkohol af hensyn til andre besøgende,
centrets arbejde samt naboerne i området.
Caféen tilbyder blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•

Socialt samvær under kontrollerede forhold
Uforpligtende samtaler med henblik på at ændre en livssituation
Aktiviteter iværksat af caféen
Mulighed for køb af mad, kaffe, te osv.
Avis og magasinlæsning
Fællesspisning
Foredrag

I caféen er der mulighed for at møde medarbejdere, som kan tilbyde
hjælp.

Visitation
•
•
•
•
•
•

Udredning af stofmisbruget gennem individuel samtale
Lægesamtale og medicinordination
Indgåelse af udleveringsaftale
Behandlingsplan
Sundhedstjek
Tidsplan

Introduktion til behandling sker uafhængigt af cafétilbuddet.

Behandlingsforløbet
Motivationsgruppe
I motivationsgruppen tilbydes borgeren socialt samvær under kontrollerede forhold. Det er tilladt i starten at være lettere påvirket, men sidemisbrug er ikke tilladt. Der vil blive foretaget kontrolprøver.
Der tilbydes motiverende samtaler i forhold til stoffrihed. Der kan udarbejdes en individuel behandlingsplan og iværksættes udtrapning af substitutionsbehandling.
Er vedkommende ikke parat til at fortsætte, tilbydes igen substitutionsbehandling, og man udtræder af gruppen indtil videre.

Misbrugsbehandling - internat
Der iværksættes afgiftning i behandlingsforløbet. Lægeordineret medicin, f.eks. psykofarmaka og diabetesmedicin mm., kan fortsætte.
Under misbrugsbehandlingen tilbydes et trygt miljø, hvor der er socialt
samvær under kontrollerede forhold. Der tilbydes sociale aktiviteter, som
støtter op om stoffriheden.
Er brugeren ikke parat til at fastholde et behandlingsforløb, tilbydes igen
substitutionsbehandling.

Ekstern døgnbehandling
Ekstern døgnbehandling er et tilbud til de brugere, som ikke vil kunne
profitere af tilbuddet om ambulant behandling, fordi de enten har haft
tidligere negative erfaringer med det, eller f.eks. har en misbrugsproblematik, som den ambulante behandling ikke er gearet til.
Måske er der også manglende lyst til at tale om meget personlige emner i
et kendt miljø.
Middelfart Kommune samarbejder med forskellige professionelle partnere, der kan tilbyde ekstern døgnbehandling.

Efterbehandling
Efterbehandlingen foregår i et stof- og alkoholfrit miljø. Det er dog tilladt
at tage lægeordineret medicin.
Under efterbehandlingen tilbydes aktiviteter og socialt samvær under
kontrollerede forhold og der afholdes kurser for at forebygge tilbagefald.
Brugerne introduceres til forskellige netværk, såsom Anonyme Narkomaner og stoffrie væresteder.
Er brugeren ikke motiveret/parat til at fastholde stof- og alkoholfrihed,
tilbydes igen substitutionsbehandling.

Afklaringskursus
•
•
•

Personlig afklaring
Social afklaring
Handleplan

I afklaringen arbejdes der med de personlige, sociale og faglige kompetencer. Glemte ressourcer trækkes frem og bearbejdes på en ny og konstruktiv måde.
Der arbejdes med temaoplæg om personlig økonomi og gæld, bolig, diskussioner om fremtiden. Det sker i gruppearbejde, individuelle opgaver
og gennem introduktion til netværksgrupper.
Sundhed og hygiejne er også i fokus.
Der arbejdes hen imod en uddannelse eller en jobplan.
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