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De enkelte spørgsmål gennemgås særskilt i det nedenstående.

BPA
Udgiften til Borgerstyret Personlig Assistance har været stigende
gennem hele perioden. Sagstallet stiger med 1-2 årligt og den
gennemsnitlige pris stiger ligeledes.
Årsagen til prisstigningen er, at de borgere der er visiteret til ordningen i
de seneste år, har haft større behov for støtte, i forhold til de borgere
der er visiteret ud af ordningen.
Hvert år kommer der 2-5 nye sager på området. I de seneste år er der
kommet flere omfattende bevillinger. Specielt som følge af borgere med
ALS, og specielt én tilflytter har belastet den gennemsnitlige pris.
Så årsagen til den højere gennemsnitlige pris skyldes en ændret
sammensætning i sagsstammen, med flere borgere med massive
problemstillinger og stort pleje/omsorgsbehov.

Bostøtte
I 2015 stiger den gennemsnitlige pris på bostøtteindsatser.
Prisstigningen skyldes konteringspraksis. I 2015 ændres kontering på to
tilbud, der tidligere har været konteret som midlertidige botilbud, og
som fra 2015 konteres som bostøtteindsatser. Den samlede
udgiftsforskydning er ca. 4.5 mio. kr.
Der er således ikke tale om en udgiftsstigning, men alene en
berigtigelse af konteringspraksis, således at der fremadrettet er
sammenhæng mellem tilbuddenes ændrede juridiske grundlag og
konteringspraksis.

Telefontid:
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
9.00-16.45
Fredag
9.00-13.00

Åbningstider ved
personligt fremmøde
Mandag-fredag 9.00-13.00
Torsdag tillige 14.45-16.45

Dette forhold er samtidigt medvirkende til, at gennemsnitsprisen for et
midlertidigt botilbud er faldende i 2015.

Alkoholbehandlingen
Alkoholbehandlingen behandler ca. 250 borgere årligt for
alkoholmisbrug. Et behandlingsforløb tager ca. 150 dage.
Alkoholbehandlingen arbejder med evidente behandlingsmetoder.
Alkoholbehandlingen klarificerer årsager til udskrivning af behandlingen.
Alkoholbehandlingen afsluttede 268 behandlingsforløb i 2015. 37,2 %
(103 borgere) blev klarificeret som færdigbehandlet. Færdigbehandlet
betyder konkret, at det er vurderet fra Alkoholbehandlingen at der ikke
længere er behov for alkoholbehandling.
Mere end 50 % klassificeres som udeblevet fra behandlingen eller
stopper behandlingen efter eget ønske.
Behandlingsresultater
Der findes ikke tilgængelige data der sammenligner
behandlingsresultater på tværs af kommuner. Statens Seruminstitut og
Sundhedsstyrelsen udgiver årligt en alkoholstatistik der beskriver
statistik for hver enkelt kommune. Alkoholstatistikken beskriver en
række interessante forhold om Svendborg Kommune.
For hver 1000 borgere har Svendborg Kommune 1,3 borgere flere i
behandling end landsgennemsnittet.
Svendborg Kommune har flere unge med risikoadfærd i aldersgruppen
15-19 år, faldende til landsgennemsnittet for 20-24 årige. Kommunen
har færre ældre på 65 år og derover i behandling i forhold til
landsgennemsnittet.

Behandlingscenter Svendborg
Svendborg Kommune driver behandlingstilbud på to forskellige matrikler
– et tilbud til unge og et til voksne. Begge tilbud anvender evidente
behandlingsmetoder. Aktuelt deltager Ungeafdelingen i et
metodeprogram med Socialstyrelsen – med henblik på udvikling af nye
metoder.
Kendetegnet ved behandlingstilbuddenes metoder er bl.a., at der
arbejdes manualbaseret og at der er udvidede sundhedstilbud inkluderet
i tilbuddene. Dette skyldes bl.a., at kommunens borgere generelt har
høj belastningsscore på deres somatiske tilstand og på deres psykiske
tilstand.
Svendborg Kommunes behandlingscentre behandler ca. 350 borgere
årligt. I 2015 afsluttede Behandlingscenteret ca. 165 sager.
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En del borgere afslutter deres behandling som følge af fraflytning fra
kommunen, dødsfald, ophold i fængsel og udeblivelse fra behandling.
Behandlingscenter Svendborg Voksne afsluttede 28 borgere svarende til
34,6 % af de afviklede forløb under kategorien færdigbehandlede i
2015. Ud af de 28 afsluttede behandlingsforløb sluttede 21 pga.
stoffrihed. 75 % af de borgere som gennemfører et behandlingsforløb
på Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen afslutter
behandlingen pga. stoffrihed.
Behandlingscenter Svendborg Unge afsluttede 35 borgere svarende til
32,1 % af de afviklede forløb under kategorien færdigbehandlede i
2015. Ud af de 35 afsluttede behandlingsforløb sluttede 31 pga.
stoffrihed. 88,6 % af de borgere som gennemfører et behandlingsforløb
på Behandlingscenter Svendborg Ungeafdelingen afslutter behandlingen
pga. stoffrihed.
Behandlingsresultater
Hvert år udgiver Center For Rusmiddelforskning en rapport hvori
kommuners behandlingsresultater sammenlignes på tværs. Alle
behandlingscentre indberetter data til Center For Rusmiddelforskning.
Disse data udgør grundlaget for nærværende beskrivelse af Svendborg
Kommunes behandlingsresultater.
Ifølge Rusmiddelcenterets årlige rapport har Svendborg Kommune
signifikant flere borgere der gennemfører påbegyndt
stofmisbrugsbehandling. Kommunen har indeks 120 i forhold til
landsgennemsnittet.
Rapporten konkluderer desuden at behandlingsforløbene i Svendborg
Kommune er væsentligt længere end landsgennemsnittet. Kommunen
har indeks 164.
Det er et lovgivningsmæssigt krav at behandlingstilbud belastningsscore
alle borgere der starter i behandling, og igen når behandlingen afsluttes.
Belastningsparametrene er stof, alkohol, kriminalitet, somatisk og
psykisk.
Resultaterne for borgere der starter behandling i Svendborg Kommune
viser følgende:
 Borgerne er signifikant mindre belastede af deres
stofmisbrug/forbrug end gennemsnittet
 Borgerne har samme belastning som følge af
alkoholmisbrug/forbrug som gennemsnittet
 Borgerne er signifikant mindre belastede af kriminalitet end
gennemsnittet
 Borgerne er signifikant mere belastede af deres somatiske
tilstand end landsgennemsnittet
 Borgerne er signifikant mere belastede af deres psykiske tilstand
end landsgennemsnittet.
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Resultaterne for borgere der gennemfører behandlingen viste følgende:
 Borgerne er signifikant mindre belastede af deres
stofmisbrug/forbrug end gennemsnittet
 Borgerne er signifikant mindre belastede af deres psykiske
tilstand end gennemsnittet
 Borgernes somatiske tilstand er signifikant forbedret
 På øvrige parametre ligger behandlingsresultaterne på niveau
med gennemsnittet.
Rapporten konkluderer afslutningsvis, at Svendborg Kommune har en
højere gennemførelsesprocent på opstartede behandlingsforløb, for
borgere der er brugere af kategorierne: opioider, andre stoffer, cannabis
og ingen stoffer. Kommunen ligger under gennemsnittet i forhold til
borgere der gennemfører behandling for misbrug af centralstimulerende
stoffer.
Sammenfatning
Behandlingscenter Svendborg har generelt set signifikant bedre
behandlingsresultater i 2015 end landsgennemsnittet.
Behandlingscenteret har signifikant flere borgere som gennemfører
behandlingen end landsgennemsnittet. Kommunens resultater viser, at
borgere der kommer i behandling er mindre belastede af stoffer og
kriminalitet. Det er vurderingen, at det er et resultat af kommunens
forbyggende og opsporende indsatser.
Kommunens resultater viser desuden, at kommunen via behandlingen
forbedre borgernes belastningsscore på stofmisbrug, somatiske tilstand
og især deres psykiske tilstand, set i forhold til landsgennemsnittet.
Behandlingsforløbene er væsentligt længere end landsgennemsnittet.
Behandlingsforløbenes længde hænger bl.a. sammen med de
behandlingsmetoder der anvendes i Behandlingscenterets to afdelinger.
De samlede resultater er således:





Flere borgere gennemfører behandlingen
Behandlingsforløbene er længere
Borgere der starter behandlingen er mindre belastede af stoffer
og kriminalitet end landsgennemsnittet, men mere belastede af
deres somatiske og psykiske tilstand
Borgere der gennemfører behandlingen har en bedre somatisk
tilstand og psykisk tilstand og de er mindre belastede af stoffer
end landsgennemsnittet.
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