BO- OG
BEHANDLING

FAGLIGT GRUNDLAG
for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors

Fagligt grundlag for bo- og behandlingstilbud
For ydelser i henhold til Servicelovens §§ 85, 101, 107 og 108 samt Sundhedslovens § 141
Dette notat beskriver hovedlinjerne i den faglighed, der ligger til grund for ydelserne i Blå Kors
indenfor de indsatser, der ydes i henhold til Servicelovens §§ 85, 101, 107 og 108 samt Sundhedslovens § 1411. Notatet indeholder altså ikke en detaljeret beskrivelse af ydelserne, men derimod det
faglige grundlag for dem.
Blå Kors yder hjælp til socialt udsatte mennesker bredt forstået, men med særlig fokus på dem,
der også er afhængige af rusmidler, samt deres pårørende Blå Kors har målrettede tilbud til børn og
unge, der har sociale og psykiske problemer, fordi de er vokset op i familier, hvor én eller flere personer er afhængige. samt til børn og unge, der er vokset op i familier, hvor én eller flere personer er
afhængige, og som derfor har sociale og psykiske problemer. De forskellige elementer i beskrivelsen
af det faglige grundlag har derfor forskellig relevans og vægt, afhængigt af hvilke konkrete tilbud der
er tale om. Det faglige grundlag for hjemløseområdet er beskrevet i et selvstændigt notat.

1
I Blå Kors ydes der også i mindre omfang ydelser efter Servicelovens § 103 samt Lov om Aktiv Beskæftigelse §
78. Disse ydelser samt andre lignende ydelser, der ikke er omfattet af paragraffer, er omfattet af notatet.
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1. Målgrupper og deres behandlingsbehov
Formålet med at beskrive målgrupper i det
faglige grundlag er at illustrere deres bredde.
Dermed understreger vi nødvendigheden af en
grundig udredning og screening med henblik
på at tilbyde den rette faglige indsats til den
enkelte borger2. Det må understreges, at det er
vigtigt at anlægge et helhedssyn på borgerne,
som ofte har flere forskellige problemstillinger.
Mennesker, der er afhængige af rusmidler
Der findes ingen enkel forklaring på, hvorfor
nogle mennesker udvikler rusmiddelafhængighed. Afhængighed er et multifaktorielt problem. Det vil sige, at afhængighed både kan
have biologiske, psykiske og sociale årsager,
eller en kombination af disse. Årsagerne skal
altså findes i biologiske forhold, i den enkeltes
forhold til sig selv og sine omgivelser, i hans/
hendes situation, baggrund og personlighedsudvikling.
Problemet berører ikke kun den afhængige
2
Vi skelner i beskrivelsen mellem betegnelserne
borger og bruger på den måde, at bruger anvendes om de
personer, der indgår i et forløb i Blå Kors.

selv, det omfatter også de nære relationer,
familie og pårørende m.v.
Traditionelt har Blå Kors primært varetaget behandling og omsorg for alkoholafhængige, men
vi har i stigende grad udviklet tilbud til mennesker med blandingsmisbrug og stofafhængighed, som samtidig har en psykisk lidelse.
Udgangspunktet er, at afhængighed af rusmidler er skadeligt. I lighed med WHO definerer vi
afhængighed ud fra mindst tre af følgende forhold: Trang, kontroltab, abstinenser, stigende
behov, fokus på afhængigheden samt fortsat
brug trods erkendt skadevirkning.
De fleste rusmiddelafhængige kan profitere af
ambulant rusmiddelbehandling. Det gælder
især dem, der har bevaret tilknytningen til
arbejdsmarkedet, bevaret familierelationer og
har et netværk, der ikke drikker eller indtager
stoffer3.
3
Vores behandlingskoncept tager udgangspunkt i
de nyeste undersøgelser og rapporter fra fx KL, Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og SFI.
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For en gruppe af borgere har ambulante behandlingsforløb imidlertid ikke effekt. Det er
vigtigt at vurdere med omtanke, hvilke borgere
der har behov for et intensivt døgnforløb, og
hvem der kan profitere af ambulant behandling. Dermed sikres det, at den enkelte modtager netop det behandlingstilbud, som vedkommende har behov for.
Et døgnforløb kan være nødvendigt for borgere, som har mistet struktur i hverdagen og
derfor ikke magter at passe et ambulant eller
intensivt dagforløb. Her kan vi med intensivt
døgnforløb forebygge et totalt kollaps som eksempelvis gentagne indlæggelser, selvmordsforsøg mv.
Målgruppen for den intensive døgnbehandling
er ofte de borgere, der er uden tilknytning til
arbejdsmarkedet. De er tit uden netværk eller
har et netværk af andre med rusmiddelproblemer. Derfor har de behov for en mere intensiv
behandling med hyppig behandlingskontakt og
evt. perioder i døgnbehandling.
De særligt vanskeligt stillede rusmiddelafhængige er kendetegnet ved kombinationer af
følgende karakteristika:
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•
•

•
•
•

Svær og/eller langvarig rusmiddelafhængighed
Dobbeltdiagnose (personlighedsforstyrrelse
eller sindslidelser af alvorligere karakter ud
over misbrug)
Sociale problemer (arbejds- og boligmæssigt)
Manglende social stabilitet
Ressourcesvagt socialt netværk

Derudover kan der være børnefamilier, hvor
det af hensyn til børnenes tarv ønskes sikret,
at der gennemføres en stabil behandling af
forældres afhængighed, og/eller hvor det ved
ambulant behandling er vanskeligt at vurdere
forældreevnen. I disse situationer kan døgntilbud være relevante.
Da en betydelig del af de særligt vanskeligt
stillede rusmiddelafhængige hører til i kategorien dobbeltdiagnosticerede borgere, er det
væsentligt, at døgntilbud på rusmiddelområdet råder over de særlige behandlingsmiljøer
og behandlingsmetoder, der kan håndtere
dobbeltdiagnosticerede, så behandlingen af
misbrug og psykisk lidelse kan foregå parallelt.
Tilbuddene skal have rammer, personale og
kompetence til, at borgernes forstyrrelser i en

vis udstrækning kan udspille sig og rummes i
behandlingsforløbet. Derfor har vi i Blå Kors
en vifte af forskellige behandlingstilbud målrettet borgere med meget forskellige problemstillinger og behov.
Der er ikke nødvendigvis tale om et valg mellem ambulant behandling og døgnbehandling
til forskellige målgrupper, men behandlingsformerne kan også supplere hinanden i et forløb,
som eksempelvis starter med døgnbehandling
og følges op af ambulant behandling. Døgnbehandling kan være nødvendig for at gøre
brugerne i stand til at indgå i ambulant behandling.
Socialt udsatte i øvrigt
Som nævnt er ikke alle brugere af Blå Kors’
tilbud rusmiddelafhængige. Nogle at tilbuddene retter sig mod socialt udsatte og hjemløse4
mere bredt, uanset om brugerne har afhængighed eller ej. Deres problemer handler om
faktisk eller funktionel hjemløshed, økonomi,
psykisk eller fysisk sygdom, selvværdsproblemer, ensomhed, manglende netværk eller
personlighedsforstyrrelser.

Problemerne kan have mange årsager, der ofte
vedrører opvækst præget af svigt og overgreb,
manglende arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale kompetencer, isolation, ensomhed, manglende netværk, økonomisk fattigdom, personlige og familiære problemer, PTSD
med videre.
De enkelte faktorer behøver ikke i sig selv at
resultere i, at et menneske kan karakteriseres
som udsat, men de fleste faktorer er hyppigt
forekommende. Brugerne har ofte lang erfaring
med kontakt til det offentlige system, og de
har ofte meget ringe tillid til andre mennesker.
At hjælpe disse mennesker kræver stor rummelighed og tålmodighed, for en forudsætning
for at kunne hjælpe dem videre er, at der
opbygges en tillidsfuld relation. Der er behov
for en mangefacetteret faglig indsats og en høj
grad af koordinering for at yde en helhedsorienteret indsats, der kan danne rammen om et
godt liv for brugeren.

4
Hjemløseområdet er særskilt beskrevet med sit
eget faglige grundlag.
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2. Værdigrundlag
I Blå Kors arbejder vi ud fra det kristne livsog menneskesyn. Det betyder, at vi betragter
det enkelte menneske som skabt af Gud og
dermed unikt og med uendelig værdi. Ethvert
menneske har krav på at blive behandlet med
respekt og ligeværdighed.

5

Blå Kors Danmark har udformet tre værdier,
som alt arbejde i organisationen bygger på:
Nærvær, faglighed og nye muligheder.
Nærvær: I nærværet har vi fokus på respekt,
ligeværdighed og troværdighed.
Faglighed: Alt arbejde i Blå Kors er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet, hvor der sikres
sammenhæng mellem teori og praksis.
Nye muligheder: Vi har en overbevisning om,
at brugerne har mulighed for at ændre på deres livssituation, hvis de ønsker det.
Et godt liv drejer sig i høj grad om relationer
- relationen til sig selv, til sine nærmeste og
5
Der henvises til en mere uddybende beskrivelse
af værdiggrundlaget. Kan eksempelvis findes på www.
blaakors.dk

6

til omgivelserne. Derudover er vi opmærksomme på betydningen af den eksistentielle eller
åndelige dimension: At den enkelte har behov
for at finde mening i sit liv og kan ønske hjælp
til at reflektere over livets store spørgsmål. Her
ønsker vi at kunne indgå i en frugtbar dialog
med respekt for den enkeltes eget værdigrundlag. Vi stiller ikke krav til et bestemt tilværelsessyn hos brugeren. Man er lige velkommen
uanset religion, race, køn eller seksuel orientering.
Helhedssyn
Det gælder generelt for vores tilgang, at vi
tager udgangspunkt i et helhedssyn. Dette
helhedssyn gør sig gældende på flere måder:
• Et helhedssyn på mennesket – at det
består af krop, sjæl og ånd, og at disse
dimensioner hænger sammen og ikke kan
skilles ad. Det betyder for eksempel, at
fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle
behov og problemer hænger sammen.
• Et helhedssyn på problemerne. Det nytter
ikke noget kun at fokusere på misbrugs-

•

•

problemet uden også at sætte ind over
for andre problemer, der underminerer
livskvaliteten – det vil sige andre psykiske,
fysiske eller sociale problemer. Der skal
tages hånd om hele problemkomplekset,
enten i regi af Blå Kors eller i samarbejde med kommune, sundhedsvæsen eller
andre aktører.
Ethvert menneske indgår i en social sammenhæng. Det betyder, at Blå Kors ikke
kun fokuserer på den enkelte bruger, men
så vidt muligt inddrager de pårørende og/
eller netværket.
Vi fokuserer så vidt muligt på en koordineret indsats, som hjælper brugeren i et
sammenhængende forløb, og som bevarer
en kontakt, så længe der er behov for det.

Behandlingsetik
En person, der er afhængig af rusmidler, er så
meget andet og mere end sin afhængighed.
Derfor relaterer vi til det enkelte menneske i
respekt og forståelse. At øjne nye livsmuligheder og udvikle nye strategier kræver ofte en ny
selvforståelse.
Vi taler om et menneske med afhængighed og
ikke om en ”alkoholiker”. For os er det vigtigt ikke at fastholde mennesket i en negativ

identitet med rod i og underliggende frygt for
fortidens afhængighed, men netop at vise vejen frem, muligheden for at udvikle sig, bygge
på det sunde selv og dermed i højere grad at
blive sig selv i oplevelsen af at høre til.
Vi har en etisk og behandlingsmæssig forpligtelse til i hele forløbet at vise vores brugere,
at vi finder dem værdifulde, netop som de er
her og nu. Udgangspunktet er at vise og føle
respekt for den pågældende som menneske.
Afhængighed er ikke et spørgsmål om moral,
men et resultat af mange forskellige faktorer,
der er individuelt betingede.
Vi inddrager brugerne selv i indsatsen. Udgangspunktet for menneskeværd er, at ethvert
menneske må tage sit liv på sig og tage personligt ansvar for eget liv, også selv om det er
lidelsesfuldt. Men nogle mennesker har så få
ressourcer, at de skal have hjælp til at påtage
sig dette ansvar.
Diakoni – en del af fagligheden i Blå Kors
Blå Kors er en diakonal organisation. Begrebet
diakoni udtrykker en side af vores faglighed.
Diakonien er det kristne livs- og menneskesyn
omsat til konkret praksis på det mellemmenneskelige plan.
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Den indsats, der ydes på Blå Kors’ enheder, er
på mange måder en afspejling af den generelle tænkning i samfundet, nemlig at mennesker
skal bidrage og får værdi i kraft af at kunne
yde noget. Derfor ligger der også i den indsats,
der ydes, et ønske om, at brugerne skal udvikle sig. De skal så vidt muligt blive i stand til
at bidrage til samfundet, eller som minimum
kunne tage vare på sig selv. I den forstand er
indsatsen i Blå Kors på linje med alt andet
socialt arbejde, hvor menneskets værdighed
kommer af, at man har noget at yde til gengæld for det, man modtager.
Denne tilgang forsøger vi at balancere med en
diakonal tilgang. I diakonien ligger der den
opfattelse, at mennesket har værdi i sig selv,
bare ved at være til, og ikke i kraft af, hvad
det kan yde. Diakonien retter sig også særligt
mod mennesker, der ikke har så mange ressourcer – man kan kalde dette for diakoniens
arbejdsfelt.
Blå Kors tager udgangspunkt i den forståelse,
at diakoni rummer både en faglig og en åndelig/eksistentiel dimension. Diakoniens særlige
faglighed bygger blandt andet på følgende:
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•

•

•

At man er i stand til at være i det svære
og i smerten sammen med brugeren uden
absolut at skulle gøre noget ved den.
At være nærværende ved at kunne lytte og
være til stede, så brugeren i første omgang
oplever ikke at være alene.
At handlinger kan have værdi i sig selv
som noget, man gør sammen, uafhængigt
af om de fører til et bestemt mål.

Diakoniens åndelige/eksistentielle dimension
er medvirkende til, at medarbejdere i Blå Kors
er i stand til også at indgå i samtaler om brugernes eksistentielle spørgsmål med respekt
for det ståsted, brugerne har – samtaler, der
kan omfatte spørgsmål som Hvem er jeg? og
Hvad er mit livsformål?6

6
For en uddybende beskrivelse henvises til
særskilt publikation om Blå Kors Danmarks diakoni- og
menneskesyn.

3. Elementer i indsatsen
Udredning
Uanset borgerens behov er det nødvendigt
med en grundig udredning for at kunne sammensætte den relevante helhedsorienterede
indsats. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde
med en kommunal visitator under udredningsarbejdet omkring kommunens borgere, ligesom
vi ønsker et løbende tæt samarbejde og dialog
med de relevante kommunale medarbejdere.
Et tæt samarbejde med den kommunale visitator giver en effektiv dialog, forenkler administrationen og betyder, at vi kan tage omgående
aktion og fastholde motivationen hos den
enkelte.
Der tages udgangspunkt i den kommunale
handleplan, såfremt en sådan foreligger. I selve tilbuddet udarbejdes en behandlings- eller
opholdsplan, der sikrer en helheds- og fremtids- orienteret indsats.
Vi foretager en grundig og omfattende udredning af borgerens samlede problemstillinger,
først ved socialfaglig medarbejder og dernæst,
såfremt det vurderes relevant, ved psykiater

samt eventuelle andre specialister. Borgeren
udredes vedrørende generel helbredstilstand,
helbredshistorie, psykiske problemer som
eksempelvis angst og depressionstilstande mv.
Endvidere udredes sociale problemer, økonomi, kriminalitet, uddannelse, erhverv, familierelationer og øvrige relationer, herunder særligt
fokus på eventuelle børn, egne opvækstforhold
og udvikling af afhængighed.
Hvis der er tale om et afhængighedsproblem,
foretager vi en kortlægning omkring rusmiddel-problemets varighed og omfang, graden af
afhængighed, tidligere erfaring med afhængighedsbehandling m.m. Der anvendes anerkendte redskaber til udredning7. På alle enheder,
hvortil der kræves visitation fra kommunen,
samarbejder man med psykiater omkring udredning og behandling.

7
Blå Kors er opmærksom på KL’s anbefalinger
omkring screening. Blå Kors anvender anerkendte redskaber, der er relevante i forhold til de enkelte borgere, i
samspil med psykiatere.
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Psykosocial indsats
Den terapeutiske del af indsatsen finder sted i
form af strukturerede samtaler, der enten kan
foregå i grupper eller individuelt. Er der tale
om misbrugsproblemer, arbejdes der specifikt
med disse. Er brugeren dobbeltbelastet, så
der foruden misbruget er psykiske problemer
eller traumer, tilgodeses disse problematikker
parallelt, så snart afrusning er foretaget, forudsat at den psykiske lidelse kan rummes i vores
tilbud. På et tidspunkt i forløbet vil familie og
netværk desuden blive inddraget, hvis det er
muligt. Fra begyndelsen lægges der også en
plan for hjælp til eventuelle andre problematikker, der blev afdækket ved udredningen,
f.eks. hjemløshed, gældssanering, behandling
for somatisk sygdom m.v. En fast kontaktperson følger brugeren fra indsatsens start til
dens afslutning.
De metoder, der anvendes i det terapeutiske
arbejde, afstemmes efter brugerens behov.
Det vil sige, at der arbejdes eklektisk8. Hvis
brugeren er meget kognitivt skadet, anven8
Det vil sige, at vi i Blå Kors kombinerer forskellige metoder såsom kognitiv terapi, systemisk terapi,
løsningsfokuseret tilgang, erfaringsbaseret terapi og
miljøterapi.
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des en adfærdsterapeutisk tilgang. Vi har en
ydmyg holdning over for valget af metoder og
er derfor hele tiden åbne over for ny viden og
erfaring.
Vi lægger vægt på en terapeutisk/behandlingsmæssig holdning, som kræver noget særligt af
den professionelle, nemlig et bevidst fokus på
relationen, og hvad man kan kalde en professionel relationskompetence. Den bygger på den
professionelles evne til…
• at ”se” den enkelte bruger på vedkommendes egne præmisser
• at afstemme egen adfærd herefter
• at påtage sig lederskabet og ansvaret for
relationens kvalitet
• at være autentisk i kontakten
• både at forstå og forstyrre hidtidige mønstre som et bidrag til at motivere til nye
mønstre.
Et væsentligt kendetegn for psykiske lidelser
er, at der er opstået forstyrrelser i evnen til at
indgå i relationer. For mange personer med
afhængighed er brudte eller dårlige relationer
en udløsende årsag til afhængigheden. Derfor
er arbejdet på det relationelle plan også et
centralt element i den psykosociale indsats.

Formålet er at sætte gang i en korrigerende,
emotionel proces, samtidig med at personen
arbejder med sine negative automatiske tanker
og en omstrukturering af disse – indenfor rammen af den gode terapeutiske alliance, som er
grundlaget for al vellykket terapi.

koordination m.m. De fleste af vore brugere er
i kropslig dårlig forfatning efter lang tids dårlig
ernæring og fysisk inaktivitet, og de har behov
for fysisk restitution, bl.a. gennem en særligt
tilrettelagt genoprettende kost.

Afhængighedsbehandling er en langvarig affære. Erfaringen viser, at effekten af behandling
synes at stabilisere sig efter 6-12 måneder,
men med store individuelle variationer.

I vores helhedsorienterede behandling er der
fokus på alle dele af den fysiske tilstand. Der
iværksættes derfor de nødvendige sundhedsmæssige udredninger og behandlinger, hvorfor der flere steder indgår en sygeplejefaglig
ekspertise.
Mange brugere har opbygget en mistillid til
sundhedsvæsenet. Der ligger en stor opgave
i, via nærvær, faglighed, tillid og respekt, at
bygge bro mellem de to kulturer og hjælpe
den enkelte bruger med at få overblik over sin
sundhedsmæssige situation samt hjælpe med
at skabe nye muligheder, så brugeren også
efter endt ophold kan håndtere sine helbredsmæssige problemer.

Sundhed
Langvarig afhængighed medfører ofte en
forringet evne til egenomsorg, ligesom den
langvarige afhængighed resulterer i betydelige
fysiske skader som muskulær svækkelse, nervebetændelse i arme og ben, problemer med

Sund kost indgår som et vigtigt element. Sund
mad er en vigtig del af et godt liv, og kosten
sammensættes efter anerkendte kostråd. Vi
lægger også vægt på, at selve måltidsfællesskabet bidrager til det sociale og æstetiske
aspekt af opholdet.

I relevante sammenhænge arbejdes der også
miljøterapeutisk. Det vil sige, at terapien
ikke begrænses til særlige sessioner, men der
foregår terapeutisk arbejde i hele døgnmiljøets hverdag, så brugeren løbende får trænet
sociale og adfærdsmæssige færdigheder. Dette
kræver et uddannet personale og et intensivt
samarbejde med en høj grad af faglighed og
struktur.
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Motion er et andet vigtigt og dagligt element
i behandlingen. Forskning viser9, at fysisk
træning indvirker positivt på psykiske tilstande
som angst, depression og stressbelastninger,
og tilsyneladende virker den fysiske træning
også positivt på brugerens selvværd, hvorved
trang minimeres.
Vores samlede behandling sikrer, at kroppen
genopbygges med sund kost og daglig motion,
hvor mange oplever at få ny energi og et mere
positivt livssyn.
Motivation og ambivalens
I overensstemmelse med vores menneskesyn
arbejder vi generelt ud fra en anerkendende
og ressourceorienteret tilgang med et stadigt
fokus på brugerens motivation.
At arbejde med mennesker, der er afhængige,
er at arbejde i, med og inden for rammerne af
dyb ambivalens. Den er en del af afhængighedstilstandens natur, og behandler og bruger
9
Steffen Røjskjær og Per Nielsen: ”Alkohol misbrug og motion. Om fysisk træning, kropsfokusering
og indstillingsarbejde som metode i døgnbehandling af
alkoholmisbrugere”. Ringgården, afd. for forskning og
formidling. 2001.
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må slå følge med denne ambivalens gennem
hele behandlingsforløbet.
Den afhængige er nemlig altid motiveret for
at gå i behandling, fordi pågældende gerne
vil ud af afhængigheden, men samtidig aldrig
motiveret, fordi han/ hun er angst for at give
slip på det kendte, ”trygge” og forudsigelige,
der dæmper uroen og angsten, og hvor man
udsætter alt til i morgen.
Behandleren skal evne at ”se” begge sider hos
den ambivalente, alliere sig med den sunde
side og samtidig være rummende og accepterende, se og forstå vanskeligheder og behov
hos den anden side af ambivalensen, især ved
tilbagefald og affektreaktioner, der kan opstå
undervejs.
Når et menneske med afhængighed oplever
en behandler, der forstår og accepterer ambivalensen som en uadskillelig del af afhængighedstilstanden, og som tager ambivalensen
ved hånden og lærer den at kende, er det ofte
en stor lettelse og motivation. Det er på dét
grundlag, at tillid, fortrolighed og håb for fremtiden opbygges. Det er motivationens grundpiller, og det er her, brugeren lærer at tilegne sig
nye redskaber til affektregulering. Redskaber,
der kun kan tilegnes i en god relation.

Principper for farmakologisk behandling
Ordination af medicin er altid underlagt et
lægefagligt ansvar, dels via tilknyttet psykiater, dels via samarbejde med egen læge eller
speciallæge. Blå Kors har den holdning, at
medicin kan være en nødvendig og supplerende del af behandlingen. Vi lægger vægt på en
grundig information af brugerne. Vi arbejder
efter følgende principper, der til enhver tid
skal overholde gældende lovgivning og vejledninger om medicinhåndtering:
• Abstinenser kan være farlige og skal behandles sufficient.
• Generelt gives lavest mulige effektive
dosis.
• Mindst mulig indgriben i kognitiv formåen.
• Færrest mulige præparater.
• Afhængighedsskabende medicin søges
undgået eller udfaset. Der kan være forskellig politik for seponering, afhængigt af
den præcise målgruppe.
• Farmakologisk behandling må aldrig stå
alene, men gives samtidig med psykosocial
behandling.

lingssteder skal være rusfri, men der er intet
generelt krav om, at beboerne skal tage antabus eller trangsforebyggende medicin (Campral el. lign.). Det kan dog være et krav over
for enkeltpersoner, som ellers ikke ville kunne
bo der.

Afrusningsforløb igangsættes og overvåges
altid af en læge.
I Blå Kors er holdningen, at bo- og behand-

Afhængighed behandles mest effektivt, når
man inddrager både brugeren og hele dennes
netværk. Derudover lægger vi særskilt vægt på

Den påvirkede familie
Et aktivt rusmiddelmisbrug påvirker hele
familien negativt, uanset om det er en kernefamilie, delebørn, samlever, forældre og
søskende eller andre nære relationer. Vi forstår
familien fra et systemteoretisk udgangspunkt
og ser dermed familien som et system, hvor
alle medlemmer påvirker hinanden. Et fællestræk for pårørende til mennesker i misbrug er
ofte, at de er meget optaget af misbruget og
forholder sig til den afhængige, så de indretter
deres liv efter det og efterhånden ikke ænser
deres eget liv og behov. Op mod halvdelen af
børn fra sådanne familier udvikler psykosociale vanskeligheder og/eller misbrug, som de
bringer med sig ind i voksenlivet og fremtidige
relationer.
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også at hjælpe børn og unge, der er vokset op i
familier med misbrug10.
Vi betragter afhængighed som en tilstand, der
opstår, udvikles og opretholdes i de relationer, som den afhængige indgår i. Det betyder,
at netværket skal være med i en proces, der
skaber varig ændring i samspillet mellem den
afhængige og netværket, for at være med til at
bryde afhængigheden.
Vores brugere kommer dog ofte med brudte
relationer. De har ingen eller kun sparsom og
konfliktfyldt forhold til deres netværk, og det
vil derfor være nødvendigt at forsøge at skabe
kontakt mellem brugeren og netværket. Det
kan også være nødvendigt at hjælpe brugeren
til afklaring af, at netværket for en tid (måske
altid) vil være sådan, og vi er da behjælpelig med at opbygge et nyt netværk. Dette er
nødvendigt for at skabe grobund for brugerens
udvikling.

10
Eksempelvis i TUBA og Barnets Blå Hus. (Se
www.blaakors.dk).
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Vi arbejder med følgende systemer af netværk:
• Det primære netværk – familie, venner,
kollegaer etc.
• Det offentlige netværk – sagsbehandler,
misbrugskonsulent, støtteperson, læge etc.
• Det tredje netværk – frivillige, kirker etc.
Netværket skal være en del af forandringen, og
det, der forandrer, er, når relationerne bryder
tidligere mønstre, og netværket bakker konstruktivt op om brugeren efter udskrivning.
Ved at inddrage netværket mest muligt gøres
indsatsen til en fælles involverende og gensidigt forpligtende proces. Når brugeren og netværket reflekterer og handler sammen, er det
med til at skabe en forståelse og en forandring
i deres fremtidige relation.

4. Efterbehandling og efterværn
Overgangen til dagliglivet derhjemme efter
behandling eller ophold på et Blå Kors-behandlings- eller botilbud er genstand for særlig
opmærksomhed, fordi faren for at falde tilbage
i misbrug er stor. Forberedes overgangen ikke
grundigt, risikerer man at sætte den opnåede
behandlingseffekt over styr. Vi har erfaring for,
at en særlig indsats i denne overgangsfase
er til gavn for borgeren, og vi skelner mellem
efterbehandling og efterværn.

ninger og redskaber, han/hun har med sig fra
behandlingen, og løbende få dem integreret
i sin egen hverdag derhjemme. Nogle steder
møder brugeren op hver eller hver anden uge
i en afgrænset periode, andre steder er der
tale om et internattilbud et par gange om året.
Efterbehandling kan også foregå i kommunalt
regi. Der synes at være en klar sammenhæng
mellem deltagelse i efterbehandling og et godt
behandlingsresultat på den lange bane.

Efterbehandling
Har man været i intensiv døgn- eller dagbehandling for afhængighed, tilbydes efterbehandling. Den består af den afsluttende
del af behandlingen, som gennemføres efter
hjemkomsten, og som fra start er indbefattet
i behandlingsplanen. Idéen er at lade overgangen ske gradvist, så brugeren stadig kan
få hjælp til de udfordringer, hverdagen medfører, og ikke så nemt falder tilbage i de gamle
mønstre. I den samme gruppe og med den
samme terapeut tilknyttet får vedkommende
hjælp til at fastholde og afprøve de målsæt-

Det vigtige er, at der er mulighed for at bevare
en tilknytning til et behandlingstilbud. Dette
har vist sig at have en tilbagefaldsforebyggende effekt. I forlængelse af behandlingen er det
overordnede mål at bidrage til andre indsatser
for at hjælpe brugeren videre i livet. Enten ved
efterværnstilbud i Blå Kors-regi eller ved at
knytte kontakt til andre aktører, eksempelvis
vedrørende beskæftigelse, netværk m.v.
Efterværn
Efter et længere ophold på en bo- eller behandlingsenhed er der behov for hjælp og støt-
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te i overgangsfasen og eventuelt videre frem,
især hvis man står udenfor arbejdsmarkedet.
Her er det vigtigt at have noget meningsfuldt
at stå op til om morgenen samt et nyt alternativ til det gamle netværk, som måske mest
består af misbrugere. Blå Kors har en række
forskellige typer tilbud, der under ét kan betegnes som efterværn. Begrebet efterværn kan
også dække andre betegnelser i det offentlige system, såsom efterforsorg, brobygning,
udslusning eller social integration. Målet er

5. De frivillige
På en del enheder anvender man frivillige til
forskellige opgaver. De frivillige supplerer de
ansatte medarbejdere og bidrager med den
almene medmenneskelighed og personlige
omsorg, som giver brugerne oplevelsen af, at
der er mennesker, der interesserer sig for dem
og vil indgå i en relation med dem - uden at
få løn for det. Der ligger en særlig værdi for
brugerne i frivilligheden, som ikke følger det
faglige rationale, men som er en del af det
medmenneskelige perspektiv. Der henvises til
Blå Kors frivillighedspolitik.
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under alle omstændigheder at hjælpe borgeren
med at fastholde de mål og livsforbedringer,
der blev arbejdet på under opholdet.
Blå Kors søger at hjælpe socialt udsatte til en
meningsfuld social integration på flere forskellige måder, eksempelvis via efterværnstilbud,
bostøtte, støtte-kontaktperson, væresteder,
netværks- og udslusningsboliger, virksomhedspraktik, brugerfrivillige og netværksgrupper.

6. Samspil
Blå Kors bidrager til et godt samspil med
andre aktører, især kommunerne og sundhedsvæsenet. Dette gælder både på det overordnede plan, hvor vi fokuserer på, hvordan Blå
Kors bedst kan indgå i den enkelte kommunes
strategi og organisering af misbrugs- og udsatteområdet, så vi kan bidrage til, at kommunen
kan nå sine mål på den mest ressourceeffektive måde. Og det gælder på det individuelle
plan, hvor vi konstruktivt samarbejder med
kommunen om i fællesskab at hjælpe den enkelte borger. Vi prioriterer derfor et højt kommunikationsniveau, både i forbindelse med
visitation, udredning og i den løbende dialog
under behandlingsforløb og efterværnsindsats.
Dialogbaseret BUM-model
Vi ser os selv som aktive medspillere i dialogbaseret BUM11 sammen med kommunerne, hvor vi medvirker til at afklare brugerens
behov og definere behovet for indsats. Som et
led i samspillet med kommunerne læner vi os
11
deller.

op ad de systemer og redskaber, der anvendes
i kommunerne, f.eks. omkring funktionsudredning.

Dialogbaserede ’Bestiller-Udfører-Modtager’-mo-
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7. Kvalitet i Blå Kors
Der er i dag rigtig meget fokus på forskning og
kvalitetssikring inden for sundhed, forebyggelse og socialområdet. Og viden er godt! – hvis
vi vel at mærke formår at omsætte den til en
bedre praksis, som gør en forskel for brugerne,
og hvis viden afspejler praksis.
Evidensbaseret praksis
– og praksisbaseret evidens
I Blå Kors arbejder vi systematisk med kvalitetssikring og -udvikling, og vi har fokus på

viden, forskning, udvikling, evidens, dokumentation og evaluering. Det sker for eksempel via vores kvalitets- og udviklingsafdeling,
Evidentia. Vi følger med og holder øje med
den viden, der etableres og akkumuleres på
behandlingsområdet med henblik på at revidere vores praksis derefter. Vi gør det ikke bare
for altid at være opdaterede og kunne levere,
hvad der efterspørges, men også for at kunne
forholde os kritisk reflekterende.
Vi forholder os konstruktivt kritisk til ny viden
på området, og kravet om evidens må ikke
styre al indsats. Vi mener, at viden også kan
opstå af og lære af praksis – og dermed skabe
praksisbaseret evidens. Derfor prøver vi også
nogle gange ting af, som vi ikke på forhånd
ved, hvordan virker – og vi dokumenterer,
følger op og evaluerer, så vi kan lære af det og
omsætte erfaring til ny viden og nye handlinger for på den måde at skabe innovation og
udvikling.
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Kvalitet i organisationen – og kvalitet til brugerne
Vi har udarbejdet en kvalitetsmodel for Blå
Kors, der bl.a. læner sig op ad socialtilsynets
kvalitetsmodel. Modellen har indbygget det
princip, at vi løbende følger op på de indsatser, vi leverer, og de resultater, vi skaber, så
vi hele tiden lærer af vores erfaringer og at
tilpasse indsatsen – eller udvikler nye måder
at gøre tingene på.
Vi tror på, at øget bevidsthed om og styrket
indsats inden for de organisatoriske områder
– ledelse, styring, medarbejderopkvalificering,
faglighed, brugerinddragelse, dokumentation,
evaluering m.v. – i sidste ende gavner brugerne. Dét er et af de væsentligste argumenter for
at arbejde med modellen.
Videndeling
Blå Kors går som princip ind for stor åbenhed og medvirker gerne til videndeling, både
internt og eksternt.
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Bo- og behandling i Blå Kors
De bo- og behandlingssteder Blå Kors Danmark pt. driver er følgende:
Blå Kors Center Sydjylland

Sønderhedevej 7, 6623 Vorbasse

www.blaakorscentersydjylland.dk

Blå Kors Humlebæk

Humlebæk Strandvej 11,
3050 Humlebæk

www.blåkorshumlebæk.dk

Blå Kors Hjemmet

Ølsvej 16, 9500 Hobro

www.blaakorshobro.dk

Blå Kors Skannerup

Søndergade 72, 8883 Gjern

www.blaakors-skannerup.dk

Blå Kors Rold Skov

Høftemarksvej 1, 9510 Arden

www.blaakorsroldskov.dk

Blå Kors Behandlingscenter

Jernbaneallé 11, 2630 Taastrup

www.bkbc.dk

Bølgebryderen

Daniavej 52, 9550 Mariager

www.bolgebryderen.dk

Ungehuset

Myhlenbergvej 55 9510 Arden

www.ungehuset.dk

BLÅ KORS DANMARK Suensonsvej 1 8600 Silkeborg
Telefon 86 81 15 00 bkd@blaakors.dk blaakors.dk

