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I Ballerup Kommunes aftale om budget for 2021 findes et punkt om undersøgelse af Brydehuset 

og Fronten, og det er baggrunden for denne virksomhedsrapport: En præsentation af den 

samlede organisation, Brydehuset, med det formål at give chefgruppe, direktion, politikere og 

diverse råd indblik i opgaver, styringsvilkår og udfordringer. 

Indledningsvis er en kort beskrivelse af de forskellige områder og indsatser, og hvert område 

uddybes efterfølgende i rapporten. 

 

 

Brydehuset 

Brydehuset har eksisteret siden 1997 og var frem til 2018 Ballerup Kommunes rusmiddelcenter. 

I 2018 blev socialpsykiatrien og dele af handicapområdet fusioneret med Brydehuset, og i dag 

er Brydehuset en samling af indsatser på det specialiserede socialområde i Ballerup Kommune. 

Til trods for de mange, forskellige indsatser, lovgivninger og vilkår, som Brydehuset må 

forholde sig til – så er vi bundet sammen af opgaver omkring målgruppen ”udsatte borgere” og 

af ønsket om at blive anerkendt for at levere indsatser af høj kvalitet, til den rette tid og med 

udgangspunkt i de muligheder og ønsker som den enkelte borger har.  

Vores vision er at være Danmarks mest anerkendte samskaber af sociale indsatser inden for 

rusmiddelbehandling, socialpsykiatri og voksne med særlige behov. 

 

For os betyder det, at Brydehuset er det sted borgere, pårørende og professionelle først tænker 

på, når det handler om specialiserede indsatser inden for socialområdet. 

 

Vores mission er at give borgerne mulighed for at tage kontrol i eget liv gennem kvalificeret råd 

og vejledning, og behandling og med udgangspunkt i de nyeste evidensbaserede metoder. 

Brydehuset skal være levende, åbent og aktivt, hvor organisationens kerneværdier opleves af 

de mennesker, som kommer i huset. 

 

Vores tilgang til borgerne, vores samarbejdsparter og hinanden bygger på værdier, som: 

 

Imødekommenhed – vi interesserer os oprigtigt for de mennesker, som kommer i vores hus. 

Ansvarlighed – vi respekterer, at man som menneske har ansvar for eget liv og egne valg. 

Humor – vi har en uhøjtidelig omgangstone og gerne et glimt i øjet. 

Tilgængelighed – vi står til rådighed, når der er brug for os. 

Kompetent – vi optræder kompetent og fagligt dygtigt med udgangspunkt i fælles refleksion 

og orientering mod nye tendenser. 

Gennemsigtighed – vi bruger metoder, foretager prioriteringer og handler inden for 

rammer, der kan formidles på en forståelig måde. 
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Organisationen 

Igennem de seneste tre år har organisationen gennemgået flere sammenlægninger og 

organisationstilpasninger, og i dag ser området sådan ud: 

I selve Brydehuset findes 

- tilbud om stof- og alkoholbehandling,  

- et værested- og aktivitetstilbud til udsatte borgere, og 

- den socialpsykiatriske indsats med støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Organiseret i Brydehuset – men på en selvstændig matrikel tæt på Rådhuset - ligger Fronten; 

indgangen for borgere med psykiske og sociale udfordringer, som ikke har et kommunalt forløb. 

I Fronten ligger også et mentorkorps, som arbejder på at få de mest udsatte borgere i Ballerup 

Kommune inkluderet på arbejdsmarked eller uddannelsesinstitutioner. 

I tilknytning til Brydehuset findes desuden Skolehaven; et botilbud til borgere med diagnoser 

inden for skizofreni-spektret. Og Karréfællesskabet i Måløv, som er et slags opgangsfællesskab 

for mennesker med udviklingshæmning, der kan bo selv med støtte. 

Frivillighed 

Ved siden af Fronten ligger Tandrødderne, som er en tandklinik med tilbud om tandpleje til de 

mest udsatte, misbrugende borgere. Klinikken bemandes af frivillighedsforeningen 

Tandrødderne – og en enkelt fastansat klinikkoordinator. 

På frivillighedsområdet har Brydehuset i gennem de seneste to år haft fokus på frivillighed og 

mulighederne i at arbejde med udviklingen af frivillighed i relation til sociale indsatser. Både 

mellem borgerne for at fremme fællesskaber og meningsfuldhed i hverdagen, og for borgerne i 

forhold til at nå et stykke længere ud end sociale indsatser rækker til.  

Pårørende 

Igangværende udvikling ses også inden for pårørende og undervisning. Pårørende er 

betydningsfulde i husets arbejde. Enten som netværk for borgerne eller fordi man som 

pårørende har store udfordringer med at forstå og holde ud at være – eller have været - vidne 

til sine næres deroute. Dermed er støtte i form af samtaler, gruppeforløb og undervisning 

vigtige elementer i husets opgaver.  

Formidling af viden 

Vi er en organisation med mange års akkumuleret viden inden for social udsathed. Denne viden 

er relevant og betydningsfuld for samarbejdsparter og borgere. Derfor har vi fokus på at udvikle 

workshops og egentlig undervisningsmateriale og koncepter til eksempelvis sagsbehandlere og 

ungdomsuddannelserne om unge med rusmiddelproblemer, eller familiekurser til forældre til 

børn, hvor misbrug, psykiatri og kriminalitet fylder i familierne. 
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Stof- og alkoholbehandling 
 

Brydehusets har igennem mere end 20 år behandlet rusmiddelsproblematikker hos borgere fra 

Ballerup Kommune og fra de omkringliggende kommuner. Oprindeligt som led i en 

delegationsaftale med det daværende Københavns Amt, men i forbindelse med 

strukturreformen i 2007 blev opgaven et rent kommunalt anliggende, og siden da er området 

vokset både i forhold til antal borgerhenvendelser og på kompetence og specialisering af 

metoder og indsatser. 

I Brydehuset skelnes ikke mellem den måde, vi arbejder med ambulant stof- eller 

alkoholbehandling. Til gengæld er området delt på alder, sådan at der er et voksenområde fra 

30 år og op, og et ungeområde fra 29 år og ned. Der er ingen nedre aldersgrænse, og de 

yngste, der har modtaget hjælp i 2020 har været 13 år. 

De to områder er organiseret i hvert sit team, hvor faggrupper som socialrådgivere, pædagoger 

og psykologer er de mest gennemgående. De tager sig af rådgivningssamtaler, indskrivning, 

behandling og gruppeterapi. 

Derudover er der et sundhedsteam med læger og sygeplejersker, som tager vare på de 

lovpligtige, sundhedsfaglige indsatser som lægesamtaler, medicinering, sundhedssamtaler, 

vaccinationer mm. Sundhedsteamet fungerer desuden som sparring for hele organisationen i 

spørgsmål omkring eksempelvis medicinering, behandlingsmuligheder og den slags. 

 

 

 

 

 

Målgrupperne spænder som sagt fra de helt unge misbrugere over svært 

personlighedsforstyrrede, antisociale mennesker til ældre, borgere, som har levet mange år 

med deres udsathed og misbrug. 

Området er underlagt dels lov om Socialtilsyn, som opererer med en 7 punkts 

kvalitetssikringsmodel. Dels et Risikobaseret tilsyn, som udføres af Styrelsen for 

Patientsikkerhed, og som sikrer retvisende instrukser og autoriseret sundhedspersonales 

adfærd og kompetencer.  

Alle tilsyn er uden anmærkninger. 

I alt er der 30 ansatte, som i 2020 har haft 558 behandlingsforløb (unikke CPR-numre). Af dem 

er 311 Ballerup-borgere.   

 

 

 

 

 

 

Lovgivningen omkring stof- og alkoholbehandling findes i hhv. 

Servicelovens §101 og 101a og i Sundhedslovens §§141 og 142. 

Begge områder er ”skal-lovgivning” for kommunerne, og der er en 

behandlingsgaranti på 14 dage. 

 

Fra seneste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden:  

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppens samlede faglige og 

relationelle kompetencer, herunder sundhedsfaglige kompetencer, fremstår i 

overensstemmelse med målgruppens udfordringer og støttebehov. 

 

Medarbejderne er fagligt dygtige og gode til at reflektere over egen praksis. 
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Styringsvilkår og økonomi  

Rusbehandling er takstfinansieret. Det vil sige, at hjemkommunerne for de borgere, som søger 

behandling, skal betale en dagtakst. Dette gælder også for Ballerup Kommunes borgere. 

Brydehuset er leverandør på lige fod med andre private og offentlige aktører på området. 

Selvom lovgivningen er formuleret meget ens på hhv. stof- og alkoholbehandling, så er 

styringsvilkårene meget forskellige. Stofbehandlingen er beskrevet i Serviceloven, hvor 

alkoholbehandlingen er beskrevet i Sundhedsloven.  

For stofbehandling gælder, at hjemkommunerne kan stille krav om selv at visitere borgerne. 

Det er betinget af, hvilken aftale Brydehuset har med de forskellige kommuner, om 

kommunernes borgere må henvende sig direkte til Brydehuset og blive visiteret til behandling, 

eller om hjemkommunen selv ønsker at forestå visitationen. Især kommuner, der har eget 

behandlingstilbud, foretrækker ofte at visitere.  

Når en borger er visiteret til et ambulant tilbud, har denne ret til at tage sin bevilling med til en 

hvilken som helst godkendt leverandør af ambulant stofbehandling. 

For alkoholbehandling gælder, at man som borger ikke skal visiteres. Borgerne kan frit vælge 

behandlingssted, hvor hjemkommunen er forpligtet på betaling. Denne behandling skal desuden 

kunne tilbydes anonymt. Det vil sige, at hjemkommunen ikke ved, hvem en opkrævning for 

alkoholbehandling, omfatter. 

Denne praksis gælder også for Ballerup-borgere, hvorfor der på budgettet findes en ramme for 

betaling af ambulant behandling af Ballerup borgere – hos andre leverandører end Brydehuset. 

Brydehuset visiterer alle Ballerup-borgere, og har visitationsaftaler med flere andre kommuner. 

Det gør samarbejdet omkring disse borgere meget mere enkelt, og for borgeren betyder det, at 

de kun behøver at henvende sig ét sted. For kommunen betyder det, at Brydehuset leverer 

lovpligtige indberetninger til forskellige registre, som Danmarks statistik og 

Stofmisbrugsdatabasen som en del af den faste aftale. 

Afslutningsvis skal nævnes, at døgnbehandling eller anden form for intensiv behandling ikke er 

en kommunal skal-opgave. Den skal visiteres særskilt, og kræver sit eget budget.  

 

Takststruktur 

Brydehusets takststruktur er meget simpel i forhold til andre, sammenlignelige leverandører, 

fordi vi ønsker en enkel og gennemsigtig praksis, hvor uventede tillægsydelser ikke vil 

forekomme. 

Taksten gennemgås og revurderes hvert år med udgangspunkt i data tre år bagud.  

Takstfinansiering betyder i praksis, at rusbehandling optræder på markedsvilkår – både i 

forhold til andre kommuners tilsvarende tilbud og i forhold til private aktører.  
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I det nedenstående ses en sammenligning på de aktuelle 2021-takster på tværs af 

sammenlignelige leverandører på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Vi har brugt de mest 

fremtrædende aktører på markedet; KABS (det gamle Københavns Amts behandlingstilbud til 

stofbrugere) og Stofrådgivningen (Lænkens stofbehandlingstilbud).  

Lænken er oprindeligt et behandlingstilbud til mennesker med alkoholproblemer, men 

konkurrencen på markedet har medført, at både Lænken og KABS har valgt at udvide deres 

tilbud til også at omfatte hhv. alkohol- og stofbehandling. Lænken har i dag skiftet navn til 

Novavi, men navnet Stofrådgivningen dækker fortsat over deres stofbehandlingstilbud. 

KABS` forskellige afdelinger omfatter en vis forskellighed i målgrupperne – deraf de varierende 

prisniveauer. Brydehuset tilbyder behandling uanset målgruppe og prisen er – som tidligere 

skrevet – fast. 

Derudover er nabokommunen, Herlev, med i undersøgelsen. 

 

Brydehusets takster bygger på principper om enkelthed og gennemskuelighed, og der er derfor 

ikke ”tillægs-ydelser”, selvom huset også har både læge- og psykiatrisk behandling og medicin 

som led i behandlingstilbuddet.  

Eksempelvis koster basisbehandlingen af en stofbruger 110 kr. pr. dag hos KABS. I Brydehuset 

koster samme behandling 155 kr. pr. dag. Men – prisen hos KABS omfatter alene den sociale 

behandling. Den lægefaglige og medicinske behandling koster yderligere 110 kr., så den 

samlede pris pr. dag er 220 kr. 

Et andet eksempel er udredningen af en ny bruger, som hos KABS koster 606 kr. pr. dag i 

indskrivningsperioden. Herefter reguleres tasken i forhold til behandlingstilbud, brugeren skal 

have. I Brydehuset er taksten fast og udredningen koster derfor 260 kr. pr. dag, som er den 

almindelige takst for et behandlingstilbud. 

 

Prisoversigt  

Udbyder 
Udredning - 14 

dage 

 

5 mdr intensiv 

behandling + 

lovpligtig 

opfølgning 

3 mdr 

efterbehandling 

+ lovpligtig 

opfølgning 

Samlet pris 5 

måneder med 

efterbehandling 

og opfølgning 

Diff ift 

Brydehuset 

Brydehuset - 

Høj intensiv kr. 3.640 kr. 39.000 kr. 9.000 kr. 51.640   

KABS City  

 kr. 8.526 kr. 45.900 kr. 11.790 kr. 66.216 kr. +14.576 

KABS – Gentofte 

 kr. 8.526 kr. 85.200 kr. 11.790 kr. 105.516 kr. +53.876 

KABS - 

Stjernevang kr. 8.526 kr. 77.250 kr. 11.790 kr. 97.566 kr. +45.926 

Stofrådgivningen 

- voksne kr. 6.130 kr. 65.655 kr. 16.056 kr. 87.841 kr. +36.201 

Kagshuset – stof 

 kr. 2.926 kr. 31.350 kr. 18.810 kr. 53.086 kr. +1.446 

Brydehuset - 

unge kr. 5.600 kr. 60.000 kr. 9.000 kr. 74.600   

Stofrådgivningen 

- unge kr. 5.543 kr. 65.645 kr. 16.056 kr. 87.243 kr. +12.643 
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Resultater 

Brydehusets rusbehandling arbejder med afsæt i evidensbaserede metoder, og huset indgår 

både i udviklingsprojekter i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning og forestår selv 

undervisning af andre – være sig andre kommuner, faggrupper eller andre samarbejdspartnere 

Samarbejdet med Center for Rusmiddelforskning i Århus har senest betydet, at der er 

implementeret en meget stringent model for behandling af unge med rusproblemer – U18, og 

der er markante, gode resultater. Eksempelvis er 50 % af de mest udsatte unge fortsat stoffri 9 

måneder efter endt behandling.  

Generelt har Brydehusets rusbehandling gode resultater og et højt kvalitativt niveau, som 

betyder, at mange borgere både udskrives som færdigbehandlede, og at de fastholder 

ædruelighed og stoffrihed. Der laves en systematisk opfølgning hhv. 1 og 6 måneder efter endt 

behandling, og alle data overføres automatisk til Danmarks Statistik: 

 

Statistikken er et udtræk fra Danmarks statistik, som viser hvor mange brugere, på tværs af 

behandlingstilbud og aldersgrupper, der fortsat er stoffri seks måneder efter endt behandling.   

Socialtilsyn 2020:  
Borgerne giver udtryk for i meget høj grad at trives i tilbuddet. De roser 
medarbejderne meget, og beskriver dem som dygtige, omsorgsfulde og 
anerkendende. De finder i det hele taget tilbuddet meget rummeligt, og at der 
er tid nok i hverdagen. De beskriver, at der er en god tone og en god kultur i 
tilbuddet.  
 
Det er borgernes oplevelse, at der ydes en helhedsorienteret behandling - 
herunder at der er relevant fokus på uddannelse og beskæftigelse, ligesom de 
oplever, at de støttes til at bedre deres sociale kompetencer. 
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Værested- og aktiviteter 
 

Værestedet i Brydehuset er en samtænkning af husets 

oprindelige café for stofbrugere og socialpsykiatriens værested 

”Støberiet”. En arbejdsgruppe bestående af borgere fra begge 

de oprindelige væresteder, af repræsentanter fra Psykiatrirådet 

og medarbejdere – også fra begge steder – har diskuteret 

principper, rammer og indhold gennem 2019, og den formelle 

etablering af ét fælles værestedstilbud til udsatte skete i starten 

af 2020. 

Det fungerer rigtigt fint, og almindeligvis er værestedet også 

omdrejningspunkt for traditionerne i huset. Desværre har året jo 

været sådan, at vi ikke kunne holde hverken ”åbent hus”, 

sommerfest, julemarked eller andre arrangementer, som både 

for borgerne og samarbejdspartnere kunne vise, hvor langt vi er 

kommet.  

Værestedet er åbent dagligt fra morgen til eftermiddag. Man kan 

få en kop kaffe og læse avisen. Få et godt måltid mad til en billig 

penge. Deltage i planlagte aktiviteter ud af huset – eller i husets 

kreative værksted. Man kan også få en snak med personalerne, 

et spil billard eller NADA (øreakupunktur). 

Værestedet er et uvisiteret tilbud efter Servicelovens § 104, som 

er åbent for alle udsatte borgere, der har brug for fællesskab og 

samvær – og som kan overholde husets regler 

Der kommer omkring 40 borgere i dagtiden og 22 borgere i snit i aftenåbningstiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalerne bruges desuden til husets gruppetilbud til mennesker med autisme (A-café), til 

efterbehandling og til Ungegruppe (samvær og aktiviteter til udsatte unge med 

rusmiddelproblemer). Dette er dog ikke uvisiterede tilbud, men derimod forskellige tilbud, man 

kan deltage i som del af andre indsatser. 

 

  

Serviceloven § 104 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og 

samværstilbud til personer med betydelig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige 

sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af 

personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

 

Formanden for Aktivisterne, 

Camilla, var med i 

arbejdsgruppen, fordi hun var 

skeptisk og gerne ville have 

indflydelse: 

Det nye værested er ud over al 

forventning, jeg er meget glad og 

jeg har taget fejl. 

Jeg snakker med alle- jeg kommer 

nogen gange i fredagscafeen- der er 

også god stemning. 

Jeg var med i arbejdsgruppen og vi 

blev hørt, jeg foreslog at et kontor 

skulle være mindre så pladsen i 

værestedet blev større- og sådan er 

det blevet. 

Tv- stue og Nada rum er blevet 

mindre og hyggeligt. 

Jeg savner kun den medarbejder der 

døde- alt det andet er så fint. 
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Skolehaven og karréfællesskabet i Måløv 
 

Skolehaven er et botilbudslignende botilbud til mennesker med skizofreni, depressioner og 

angst. Det fungerer på den måde, at beboerne har deres egen lejlighed efter almenlejelovens 

bestemmelser – og at stedet bemandes med socialpædagogisk vejledning efter Servicelovens § 

85 i op til 15 timer pr. beboer. 

Der er ikke nattevagter på Skolehaven, og det betyder, at de beboere, som er målgruppe for 

Skolehaven, skal have et funktionsniveau, hvor det ikke er nødvendigt. 

Skolehaven ligger fordelt på to bygninger med 9 1 og 2 værelses lejligheder i hver. Der er 

desuden fælles rum, hvor beboerne kan opholde sig efter ønske og behov. 

 

Styringsvilkår og økonomi 

Skolehaven er takstfinansieret, og der er fast driftsoverenskomst med 4 andre kommuner. 

Alligevel har vi de sidste par år oplevet udfordringer med at fylde boligerne op. Dels er 

kommunerne tilbageholdende med at visitere. Dels er huslejen i Skolehaven sådan, at de to-

værelses lejligheder stort set kun kan udlejes til borgere med en pension. 

Aktuelt er der to ledige boliger i Skolehaven, og det har konsekvenser for stedets økonomi. I 

2020 er budgettet reduceret med kr. 500.000 som følge af ledige boliger. Der er en 

igangværende proces i forhold til at vurdere og eventuelt ændre den juridiske konstruktion af 

Skolehaven med henblik på at kunne imødekomme et ændret efterspørgselsbillede. 

Det korrigerede budget har været på kr. 4.460.000, og det har stort set passet med 

regnskabet. 

Taksten har vi ikke selv indflydelse på; den laves centralt på baggrund af prisfremskrivninger og 

aftaler i KKR. I 2020 har taksten været på kr. 833 pr. beboer pr. døgn. 

Der er otte fastansatte og nogle faste vikarer i Skolehaven. 

____________________________________________________________________________ 

 

Karréfællesskabet er et slags opgangsfællesskab i Måløv. Tilbuddet er til borgere med 

udviklingshæmning, som vurderes at kunne være i egen bolig med støtte. Borgerne har derfor 

deres egne lejligheder med helt almindelige lejekontrakter, og dertil socialpædagogisk 

vejledning efter Servicelovens § 85 op til 15 timer pr. borger pr. uge. 

Som led i indsatsen indgår en lejlighed, som boligselskabets bestyrelse har råderet over og 

stiller til rådighed for os. Lejligheden bruges til fælles arrangementer med de 

udviklingshæmmede og til arbejdsmøder mellem de tre ansatte pædagoger. 

Der er i alt ni borgere tilknyttet tilbuddet. 

Der er ikke et budget. I stedet konteres lønningerne centralt efter en 0-sums-løsning – dvs. at 

udgifter til løn og ”bestillingerne” af timer som en indtægt konteres samtidigt over en central 

konto. 
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Fronten er en samlet betegnelse for lokationen på Parkvej 10, hvor kommunens borgere, der 

har brug rådgivning om og hjælp til sociale udfordringer, kan henvende sig. Borgerne kan 

henvende sig direkte fra gaden eller efter telefonisk aftale. Princippet er, at ”du ikke er gået 

forkert”. Dvs. at enten kan Fronten tilbyde hjælpen selv eller brobygge til et andet sted, som 

kan. 

Fronten består af to teams; et forebyggelsesteam og et mentorteam. Desuden sidder 

kommunens veterankoordinator og Brydehusets projektansatte frivillighedskoordinator i 

Fronten.  

Forebyggelsesteamet blev etableret med det formål at modvirke pres på §85-bevillingerne i 

kommunen. Intentionen var at skabe nogle hurtige, midlertidige og forebyggende indsatser, 

som både skulle give borgerne hurtig hjælp og som samtidig skulle give borgere, som afslutter 

et forløb efter Servicelovens § 85, et sted at henvende sig, hvis behovet opstår. 

 

 

 

 

 

Også kommunens indsats efter Servicelovens § 99 udgår fra Fronten. Dette er en ”skal-

opgave”, og omfatter opsøgende indsatser enten løbende eller ved henvendelse fra 

boligselskaber, politi, bekymrede borgere eller andre. § 99 bruges gerne i forbindelse med 

udsættelsessager, hvor formålet er at modvirke udsættelsen og de væsentlige omkostninger, 

som dette har – både for borgerne og for kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

Både den åbne indgang på Parkvej og de udkørende indsatser må betragtes som 

”lavtærskeltilbud” – dvs. at det er nødvendigt at tænke i sikkerhed og konfliktnedtrapning, når 

opgaverne skal bemandes. 

 

 

 

 

 

Når der igangsættes indsatser i Fronten sker det 

efter Servicelovens § 82, som er en ”kan-opgave”, 

og som benyttes til at forebygge udviklingen af 

sociale problemer. 

Serviceloven § 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. 
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I 2020 havde 497 borgere (unikke CPR-numre) henvendt sig med henblik på Råd & Vejledning 

eller hjælp efter Servicelovens § 82 eller § 99, og der er igangsat 631 aktiviteter – dvs. nogle af 

borgerne er gengangere. 

 

  Spørgsmål Skema svar Antal skemaer - 

unik tælling 

Antal borgere - 

unik tælling 

Henvendelse 

Fronten 

Udfald af 

henvendelsen 

Henvisning 36 35 

Mentor 2 2 

Råd og 

vejledning 

411 348 

§ 82a - 

gruppe 

7 7 

§ 82b - 

individuel 

94 86 

§ 99 - forløb 81 75 

Total 631 497 

 

 

Fra Fronten udgår også husets mentorer, som leverer mentorindsatser på bestilling fra 

Jobcenteret. Også her kan sagsbehandlere og borgere sammen henvende sig direkte fra gaden 

(eller rådhuset) - og vil blive mødt af den mentor, som har front-opgaven den pågældende dag.  

Fronten har med tiden fået flere og flere mentoropgaver. Dette skyldes blandt andet at 

personalet i Fronten har en socialfaglig profil, der understøtter arbejdet med de borgere, som er 

længest fra arbejdsmarkedet. I 2020 blev jobcenterets interne mentorkorps lagt over i Fronten. 

Således har man i Ballerup Kommune samlet et internt mentorkorps som løser mentoropgaver 

for Jobcenteret. Samlet set har det skabt endnu mere kvalitet og tæt samarbejde omkring 

borgerne, i og med det tværgående kendskab til hinandens arbejdsområdet har givet en ny og 

lovende dynamik i den samlede opgaveløsning.  

I Fronten er der ansat 16 medarbejdere med forskellige socialfaglige profiler. 

 

Styringsvilkår og økonomi: 

Fronten – set som en samlet enhed – er omfattet af helt forskellige rammer og budgetter.  

I forhold til Mentorteamet i 2020, så blev mentoropgaven finansieret dels ved timebestillinger 

fra sagsbehandlerne i Jobcenteret. Dels ved rammefinansiering af tre medarbejdere. I 2021 er 

der indgået aftale om nyt styrings-setup for mentoropgaven, hvad angår bestillingerne fra 

jobcentret.  

Forebyggelsesteamet har eget budget på kr. 4.925.000. 

Dette dækker lønudgifterne til de forebyggende indsatser – altså Servicelovens §§ 82 a, b og 99 

- veterankoordinator og frivillighedskoordinator samt de administrationsopgaver som ved 

Frontens etablering blev flyttet med fra Rådhuset. 

Forebyggelsesteamets budget er sammensat af flere dele. Dels af lønmidler, der fulgte med de 

to medarbejdere, der blev flyttet fra Social vejledning i forbindelse med etableringen af Fronten. 
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Dels af midler fra Servicelovens § 85-område, som finansierer de forebyggende indsatser efter 

Servicelovens §§ 82 a, b og 99. 

At Servicelovens § 85 skulle medfinansiere de forebyggende aktiviteter var i udgangspunktet en 

god idé, fordi den byggede på, at efterhånden som der blev mindre efterspørgsel på de 

visiterede indsatser efter § 85 – kunne ressourcerne i stedet bruges til at forebygge udviklingen 

af sociale problemer hos kommunens borgere. 

Budgettet på § 85-området dækker således også de forebyggende indsatser i Fronten, og man 

må derfor se budgettet til den interne § 85-opgave på følgende måde: 

  

 

 

 

 

Virkeligheden har imidlertid overhalet os indenom, og der er markant øgede krav til at løse 

opgaver inden for den eksisterende bevillingsramme på § 85 – samtidig med at efterspørgsel på 

de forebyggende indsatser også er øget. 

Hvorfor det er en særlig udfordring ses under punktet ”Styringsvilkår” under næste område.  

En udfordring i Fronten specifikt – men i virkeligheden gældende for hele Brydehuset – er, at 

vores dataunderstøttelse lader en del tilbage at ønske. Vi mangler simpelthen 

dokumentationssystemer, der kan levere driftsmæssige og økonomiske data i en form, der kan 

kvalificere prioriteringer og strategier – for vi er stadig henvist til at bruge store, komplekse 

regneark til at styre efter. 

  

§85 §82 §99
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Socialpædagogisk vejledning 
 

Tilbage i 2018 blev socialpsykiatrien og dele af Servicelovens § 85-område på handicap 

fusioneret med Brydehuset. Der flyttede ca. 30 nye medarbejdere fra andre steder i kommunen 

ind i Brydehusets lokaler. Området var præget af forskellige metodetilgange og serviceniveauer, 

samt en venteliste med omkring 60 borgere, hvor nogen havde ventet på § 85-støtte i mere 

end et år.  

Siden 2018 er der blevet arbejdet målrettet på at nedbringe ventelisten og skabe ensartet 

serviceniveau samt flow i sagerne. Ved udgangen af 2018 var ventelisten afviklet. 

 

 

 

 

 

 

 

I 2020 blev myndighedsopgaven på § 85-området desuden flytte fra Social Vejledning (C-VS) til 

Brydehuset. Dermed er der ikke længere afstand imellem udredning og igangsætning af 

indsatser efter § 85, ligesom opfølgning på og afslutning af indsatser sker løbende og i tæt 

samarbejde mellem sagsbehandlere og vejledere. 

Området er i dag opdelt i teams, og der arbejdes efter principper for rehabilitering og recovery. 

Selvom det hedder Socialpædagogisk vejledning i lovteksten, så er området tværfagligt 

bemandet af pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og psykomotoriske 

terapeuter – og nu også socialrådgivere. 

Husets kompetencer og indsatser strækker sig over borgere med normal begavelse og 

momentvise psykosociale udfordringer til borgere med udviklingshæmning og kroniske psykiske 

lidelser, som har et reduceret, kognitivt funktionsniveau. Det betyder, at vi både samarbejder 

med borgere, hvor perspektivet er, at sagen vil kunne afsluttes – og med borgere, som har 

brug for livslang støtte. 

Sammen med myndighedsopgaven kom også fire medarbejdere og ca. 300 bevillinger, fordelt 

på både socialpædagogiske vejledere i Brydehuset og eksterne leverandører.  

Der er ansat i alt 26 medarbejdere til udfører-opgaven, som omfatter i snit 232 sager (unikke 

CPR-numre) som får leveret 619 timer i alt om ugen. 

Dertil køber kommunen eksterne leverandører til yderligere 67 borgere.  

Styringsvilkår: 

I Ballerup kommune bruges det interne budget til indsatser inden for Servicelovens § 85 bredt; 

det dækker både Servicelovens §§ 82, 85 og 99. Da vi etablerede de forebyggende indsatser i 

Fronten med henblik på at modvirke den store tilgang af søgning på støtte efter § 85, var 

tanken, at vi efterhånden som vi fik lukket ned for tilgangen ville kunne flytte medarbejdere fra 

§ 85 til forebyggelsesområdet. Og dermed på et tidspunkt nå et balancepunkt mellem de to 

indsatser.  

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. 
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Som tidligere nævnt har virkeligheden ikke stået stille – og der har i stedet været tilgang begge 

steder. Det er derfor sket en omfordeling af ressourcerne sådan, at der er flyttet fire årsværk 

fra § 85 til at løse opgaver inden for § 82 og § 99 i Fronten.  

Desuden er området omfattet af den vedtagne strategi og handleplan for det specialiserede 

voksenområde. Planen indeholder væsentlige sparekrav, idet der på de interne § 85-ressourcer 

skal reduceres med kr. 2.000.000,- svarende til 15,6 %. På den eksterne ramme skal samtidig 

spares kr. 2.500.000,- i 2020 stigende til kr. 2.600.000,- i 2021 på eksterne leverandører ud af 

et samlet budget på kr. 9.663.000,-. Det er en besparelse på 26,4 %. 

Samlet set udfordrer det styringsvilkårene og skaber et behov for at diskutere og justere på 

serviceniveauer, mål og strategier for kommunens sociale indsatser i de kommende år. 
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Tandrødderne 
 

Der er en markant ulighed i sundhed, når det kommer til tænder. Hvis du brækker et ben – 

bliver det lavet på en regional skadestue finansieret på skatterne. Hvis du brækker en tand – 

skal du selv bestille en tid hos en privat tandlæge og selv afholde omkostningerne til 

behandlingen. Nogen vil anse dette for paradoksalt – når mange somatiske sygdomme faktisk 

kommer fra munden, og dermed vil blive behandlingskrævende i somatikken. 

Uagtet at der er kommet lovgivning i 2020 som giver kommunerne nogle beskedne midler til at 

behandle en marginal del af udsatte-gruppen – så er behovet nærmest endeløst for alle de 

mennesker, der ikke er enten tilknyttet et herberg eller et visiteret værestedstilbud. 

Tandrødderne er en unik konstruktion, hvor vi med én fastansat klinikkoordinator, som aflønnes 

under sundhedsomkostningerne på stofmisbrugsbehandlingen, har et tandbehandlingstilbud til 

misbrugere og de mest socialt udsatte borgere. 

Klinikken stilles til rådighed af Ballerup Kommune – den er udstyret og vedligeholdt ved hjælp 

af pulje- og fondsmidler – og den drives af frivillighedsforeningen ”Tandrødderne”. 

Tandrødderne er tandlæger, klinikassistenter, tandteknikkere mfl, som stiller deres kundskaber 

til rådighed på frivillig basis for at hjælpe udsatte mennesker med ondt i mund og tænder. 

Fra midten af 2018 og til midten af 2020 har Tandrødderne færdigbehandlet ca. 200 patienter. 

Mange af behandlingerne har forløbet over måneder, fordi en stor del af patienterne skal have 

saneret hele munden, og det derfor er omfattende behandlinger, der er tale om. Ved opstart af 

hvert behandlingsforløb bruges desuden meget tid på at træne patienterne til at sidde i stolen 

og dæmpe deres angst og usikkerhed. Det kan ikke lade sig gøre hos en praktiserende 

tandlæge. Derudover er der mange udeblivelser og afbud, idet målgruppen netop er 

kendetegnet ved ambivalens og ustabilitet – og det er praktiserende tandlæger heller ikke glade 

for.  

I 2021 vil Tandrødderne have nogle økonomiske udfordringer, idet de puljer, som ind til nu har 

stillet midler til rådighed, udløber. Foreningen er i gang med at forsøge at lave nye aftaler – 

som imidlertid har vist sig at være udfordrende, når det er driftsmidler, der søges.  

Der afsøges mulighed for sponsoraftaler med blandt andet de leverandører, som leverer 

materialer til klinikken, ligesom der søges mindre tilskud gennem kommunens §18-midler 

(uddeles til frivillige hvert år). 

Optimalt ville et samarbejde med en eller flere interessenter lignende Brydehusets 

rusmiddelbehandling. Det ville både give noget økonomi – og nogle relevante patienter til 

Tandrødderne. 

Gennemsnitligt gennem årene bruges der i omegnen af 500.000 kr. til materialer og løbende 

vedligehold.   
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Frivillighed og civilsamfund 

Brydehuset ser de frivillige sociale indsatser som et bidrag af sin helt egen art. Ikke som en 

erstatning af kerneydelser, men som en ekstra dimension, der kan bidrage med noget andet.  

Ballerup Kommune vægter i Vision 2029 samarbejdet med civilsamfund og frivillige højt. 

Brydehuset bidrager til denne vision og har med projektansættelsen af en medarbejder på 

området et højt fokus på, hvad frivilligheden kan bidrage med for borgere tilknyttet Brydehuset. 

Brydehuset arbejder med frivillighed på flere niveauer. Der arbejdes med frivillighed i det 

pædagogiske arbejde med den enkelte borger og der arbejdes med netværk til frivillige sociale 

foreninger. Der ud over er planen at igangsætte samskabelsesprojekter, hvor civilsamfund og 

kommune samarbejder om konkrete udfordringer. 

Den enkelte borger 

Et vellykket frivilligt engagement har den fordel, at det rækker ud over de forløb, Brydehuset 

tilbyder. Det kan bidrage til en forhøjet livskvalitet, som giver mere overskud hos borgerne, og 

det kan udfylde tomrum på en meningsfuld måde hos den enkelte  

Med erkendelsen af, at det frivillige engagement er noget helt andet end det, Brydehuset ellers 

kan bidrage med, er vores mål at guide og støtte borgerne i at finde den form for frivillighed, 

som de brænder for og har ressourcer til at engagere sig i. Det frivillige engagement spænder 

bredt – nogle borgere har ressourcer til at bidrage i foreningslivet, medens andre borgere 

engagerer sig i meget konkrete opgaver på et individuelt plan. Det er langt fra alle borgere, der 

er engageret i frivillighed, men vi arbejder bevidst med at huske frivilligheden i alle forløb. 

Brydehuset har ikke nogen ambition om selv at have et korps af frivillige, men ind imellem 

opstår der opgaver, hvor det giver mening, at der er tilknyttet frivillige direkte under 

Brydehuset. Her arbejder vi med to typer af frivillige. Vi har borgere, som har behov for at 

engagere sig, men hvor de ikke umiddelbart vil kunne bidrage i en forening. Her finder vi 

opgaver, der giver mening, både for den frivillige og for Brydehuset. Det kan fx være indkøb 

eller lignende. Den anden type er mere ressourcestærke frivillige, som bidrager ind i 

Brydehusets arbejde med noget helt konkret. Som eksempel har vi frivillige, der laver podcast, 

frivillige, der opstarter selvhjælpsgrupper og frivillige, der hjælper i Ungecafeen. 

De frivillige sociale foreninger  

Brydehuset samarbejder med en bred vifte af frivillige sociale foreninger. Relationen til 

foreningerne er vigtig både for at borgere har en let indgang til foreningerne gennem 

Brydehuset og for at Ballerup kan tiltrække nye foreninger til kommunen. 

Ved hele tiden at holde vores netværk ajour på det frivillige sociale området, kan vi henvise 

borgere til specifikke tilbud, som matcher deres ønsker, og vi kan bidrage til, at de frivillige 

sociale foreninger i kommunen får kontakt til de målgrupper, som de gerne vil være noget for. 

Derudover opbygger vi løbende nye samarbejder med foreninger, der har noget at bidrage med 

for vores målgruppe. Jo flere tilbud vi har i kommunen - des lettere vil det være for borgere at 

finde meningsfulde aktiviteter i Ballerup.  
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Samskabelse mellem foreninger og kommune 

I de tilfælde, hvor der er en fælles interesse omkring en udfordring – det kunne være ensomhed 

blandt unge fx – arbejder Brydehuset aktivt med samskabelse mellem det kommunale og 

relevante frivillige aktører. Denne del af arbejdet har været hårdt ramt under 

coronanedlukningen, men der ligger flere samskabelsesprojekter i støbeskeen.  

I slutningen af 2021 udløber projektansættelse af frivillighedskoordinator. Baggrunden for 

ansættelse af frivillighedskoordinatoren var, at Brydehuset samlet repræsenterer nogle 

områder, der har tradition for at arbejde med frivillige. Oplevelsen af, at efterspørgslen var 

stigende, og at kommunen samtidig barslede med en firvillighedspolitik og et frivillighedsråd 

spillede ind i beslutningen. 

Erfaringen er, at frivillighed ikke er noget, der kommer af sig selv – at det kræver indsigt, 

engagement og overblik. Det gælder både for husets borgere, når de gerne vil bidrage – og i 

forhold til samarbejde med forenings- og frivillighedsorganisationer. Der skal være nogen ”der 

er den”.  

Set i lyset af især de forebyggende opgaver i Fronten og ønsket om at bringe borgerne tættest 

muligt på civilsamfundet, er det en vigtig funktion. Det må afsøges meget hurtigt, om der er 

mulighed for at forankre projektstillingen til en fast stilling. Alternativt undersøge, om 

Brydehuset gennem andre tilbud i kommunen kan blive faciliteret omkring frivillighed.  
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De vigtige pårørende i Brydehuset 

 

Med afsæt i Ballerup Kommunes pårørendepolitik (2019) har Brydehuset det seneste år 

arbejdet på at systematisere og opruste arbejdet med pårørende under overskriften ”De Vigtige 

Pårørende”. Det er et område vi har haft fokus på længe, og som vi har ønsket at videreudvikle. 

I foråret 2020 ansatte vi derfor en dedikeret pårørendekoordinator og nedsatte en 

arbejdsgruppe, der både arbejder på at kvalificere pårørendearbejdet i vores daglige arbejde, 

og samtidig udvikler og afvikler tilbud direkte til de pårørende.  

Tilbud målrettet pårørende: 

Pårørende til mennesker med en rusmiddelproblematik tilbydes enkelte samtaler, fokusrede 

samtaleforløb eller et længerevarende pårørendegruppeforløb. Det er desuden planlagt, at der i 

foråret 2021 åbnes et nyt gruppeforløb målrettet pårørende til borgere i socialområdet 

indskrevet i et forløb i Brydehuset.  

Brydehusets to områder (rusområdet og socialområdet) giver også en unik mulighed for at 

tilbyde kompetent hjælp og vejledning til pårørende til mennesker med dobbeltdiagnoser – en 

stor gruppe, der ellers ofte kan føle, de falder mellem to stole.  

Vigtig del af behandlingen: 

Herudover inddrager vi pårørende i den egentlige behandling som en del af vores helhedssyn og 

med fokus på den øgede behandlingseffekt på både rusmiddelområdet og med borgere i et 

socialpsykiatriske forløb. Her foregår familiesamtaler, netværksmøder, sparring og løbende 

aftaler med de pårørende til de mennesker, der er indskrevet i Brydehuset. Også her arbejder vi 

i disse år særligt fokuseret på at udvikle og kvalificere vores møde med de pårørende.  

Om de pårørende: 

Man er pårørende, når man føler sig som pårørende. I Brydehuset møder vi oftest forældre, 

samboende/ægtefæller eller voksne børn. Ens for dem alle er, at deres liv er præget (ofte 

betydeligt) af den næres udfordringer, og at de ofte bliver udfordret på at leve eget liv og til 

tider opretholde kontakten til arbejdsmarkedet. En undersøgelse af de pårørende, der modtog 

målrettede tilbud i 2020, viste, at Brydehuset får henvendelser fra omkring to nye pårørende 

om ugen (svarende til lidt over 100 om året). 

Det kommende år forventer vi at nå ud og hjælpe endnu 

flere pårørende i kraft af en større vifte af tilbud og mere 

fokus på at synliggøre tilbuddene også uden for 

Brydehuset.  
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Diagram: Den pårørendes relation til 

rusmiddelbrugeren (Brydehuset 2020)
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HVAD SIGER DE PÅRØRENDE? 

 

”Her forstår I mig på en helt anden måde end andre. Jeg kan sige, hvordan jeg har det, uden at skulle 

tænke på, om jeg nu gør nogen kede af det. Og jeg har jer også med, når I ikke er her, så taler jeg 

med jer alligevel.” 

Ægtefælle i pårørendegruppe 

 

”Jeg har fået en meget større forståelse for, hvad min dreng går igennem. Det har hjulpet på vores 

forhold. Jeg vil HELT klart anbefale andre forældre kurset” 

Forælder på pårørendekursus 

 

”Det har bare været så rart at blive hørt. Jeg føler virkelig, at jeg er blevet taget alvorligt.” 

Forælder i telefonrådgivning  

 

”Det at komme i pårørendegruppen gør, at jeg kan få noget ned på papir og ud af hovedet” 

Voksent barn i pårørendegruppen  

 

”Jeg har også været til psykolog, og det var også fint nok men… Altså det var svært at komme ind ad 

døren til Brydehuset, for tænk at det er kommet hertil. Men jeg føler, at jeg er det helt rigtige sted, og 

der er så mange ting, som jeg bare ikke behøver forklare, fordi I ved, hvad det er, jeg står i” 

Pårørende i samtaleforløb 
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Viden forpligter – Oplæg og workshops  
 

Brydehuset kontaktes løbende af organisationer og institutioner, der søger viden om husets 

specialer: Rusmidler og socialpsykiatrien. På trods af coronasituationen, der har udskudt eller 

aflyst de fleste forsamlinger, har vi i 2020 holdt oplæg for forældre til unge på 

ungdomsuddannelser, medarbejdere i arbejdsmarkedscentret og borgere i kursusforløb gennem 

jobcentret.  

Vi har i de kommende år fokus på at udvikle både workshops og egentlig 

undervisningsmateriale og koncepter, både fordi efterspørgslen er stor, og fordi det giver 

mening for vores kerneopgave.  

Målgruppe 1: Borgere: Borgere der er i målgruppen for vores tilbud og deres pårørende. Her 

giver vi råd og vejledning ud fra velafprøvet praksis, så flere børn, unge og voksne er klædt på, 

hvis de eller én de har kær, har et problematisk forhold til rusmidler eller socialpsykiatriske 

problematikker. Vi er med til at bryde tabuer og skabe synlighed omkring fakta, og samtidig 

synliggør vi muligheden for at søge behandling. På den måde indgår oplæg til borgere som en 

del af vores opsøgende arbejde, der kan være med til at opdage og hjælpe borgere med 

rusmiddelproblematikker tidligst muligt. Det kan fx være familiekurser til forældre til børn, hvor 

misbrug og kriminalitet fylder i familierne. Eller det kan være workshops om hash, stoffer og 

afhængighed til klasser på produktionsskoler og ungdomsuddannelser.  

Målgruppe 2: Fagprofessionelle: Professionelle der i det daglige arbejde kan have gavn af at 

kende til arbejdet med borgere med rusmiddelproblematikker og socialpsykiatriske 

udfordringer. Det kan fx være workshops og oplæg om unge med rusmiddelproblemer for 

kommunale sagsbehandlere eller personale på ungdomsuddannelserne. 
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Afrunding 
 

I budgetaftalen 2020 blev Brydehuset nævnt – uden tal og uden en præcis forklaring af, hvad 

forventningen til huset er. Derfor er nærværende virksomhedsrapport en overflyvning på den 

brede organisation Brydehuset, og mit bedste bud på, hvad mange kan have glæde af at vide. 

Det har vist sig at være en meget fin anledning til at lave en samlet beskrivelse af de mange 

områder, aktiviteter og indsatser, som udføres. For der er virkelig mange. 

En beskrivelse der desuden ligger godt i tråd med vores værdi og ambition om at være 

kompetente og gennemsigtige - også i vores kommunikation til andre. 

Det har givet et indblik i nogle meget forskelligartede og dermed komplekse styringsvilkår, som 

forhåbentlig kan kvalificere fremtidige dialoger og beslutningsprocesser. 

Jeg håber, at det også har vist, hvor vi kobler til strategier og visioner i kommunen; blandt 

andet gennem fokus på frivillighed og pårørendearbejdet. Disse områder er meget meningsfulde 

og binder de sociale indsatser sammen på tværs.  

Opmærksomheden skal rettes mod omkostningerne til netop disse opgaver; at det økonomiske 

råderum, vi har haft de forrige år – det havde vi ikke i 2020, og det vil have betydning for vores 

muligheder for at fortsætte udvikling og tilbud indenfor især frivillighed og pårørende. 

Jeg vil slutte af med at skrive – at jeg bevidst har skrevet uden om COVID-situationen, som har 

gjort opgaverne og mulighederne for at udføre opgaverne på socialområdet meget udfordrende.  

Jeg vil håbe at dette, nye år vil bringe os tilbage til noget, der ligner tiden før 2020. 
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