Det

Henvisning til og optagelse i behandlingen:
Afdeling 4
Statsfængslet på Kragskovhede
Henvisning til behandling på Opbygningsgården, Statsfængslet på Kragskovhede, kan ske fra fængslets egen modtageafdeling og øvrige afdelinger - samt fra andre fængsler og arresthuse.
Ligeledes er det muligt selv at søge om behandling på
Opbygningsgården, Statsfængslet på Kragskovhede, inden påbegyndt
afsoning.
Opbygningsgårdens folder, ansøgningsskema og visitationsprocedure kan findes på Statsfængslet på Kragskovhedes
intranet samt på internet hjemmesiden: www.kragskovhede.dk
Som hovedregel for optagelse i behandling skal man have en restafsoningstid på mindst 4 måneder.
Der afholdes visitationssamtale med ansøger inden endelig afgørelse om
optagelse i behandling.

“kun du kan gøre det men du kan ikke gøre det alene”

Kontakt:
Statsfængslet på Kragskovhede
Sindalvej 81, 9981 Jerup
Tlf: 72552900
E-mail: statsfaengslet.kragskovhede@kriminalforsorgen.dk
Direkte telefon til Opbygningsgården,7.afd. 4: 72552939

Det Terapeutiske Samfund
Kompetenceudviklende døgnbehandling for
stofmisbrugere

Behandlingsmodellen:

Bag behandlingsmodellen “ Det Terapeutiske Samfund” er en tro på
menneskers evne til at udvikle sig, tage ansvar og træffe egne valg.
Vi anser ikke stofmisbrug for at være en sygdom, men som et symptom
på andre problemer af både fysisk, psykisk, social og dermed ofte af
relationel karakter
Behandlingen er tilrettelagt som et personligt udviklingsforløb, hvor dine
problemer bliver tydelige. Dermed opstår muligheden for at du kan
frigøre dig fra problemerne og/eller lære at leve stoffrit med problemerne.
Det er dig der vælger behandlingen og dermed også dig, der må gå
vejen til dit mål om en tilværelse uden misbrug og kriminalitet.

Der er 16 pladser, dvs. enkeltmandsstuer, på behandlingsafsnittet.
Desuden er der køkken, opholdsstue, grupperum/undervisningslokale, et
lille træningsrum, toiletter, vaske og badefacilliteter samt diverse
kontorer og samtalerum.
Der er tilhørende udeareal/have med mulighed for dyrkning af grønsager, forskellige aktiviteter, grill samt anden hygge i sommerhalvåret.

Vi har et oprigtigt ønske om at ville hjælpe dig på din vej og vi ved,
at det er muligt at skabe en anderledes tilværelse, med mening og
livskvalitet.

Eventuel medicin udleveres af fængselsbetjente på afdeling 4.

Med andre ord er stoffrihed ikke noget vi kan forære dig, men noget du
kan forære dig selv igennem hårdt arbejde - og samarbejde med os.

Det er ikke tilladt for klienter fra andre afdelinger at komme på
afdeling 4, ligesom klienter i behandling på afdeling 4 ikke må komme
på andre afdelinger.
Besøg vil foregå på Statsfængslet på Kragskovhedes besøgsafdeling og
kan i lighed med fængslets regler kun tillades efter forudgående aftale
og tilladelse.

Behandlingsmodellen benyttes internationalt og bruges bl.a. i engelske fængsler.

Besøgstider:
Mandag - fredag kl. 16.00 - 19.00
Lørdage/søndage og helligdage kl. 08.30 - 12.30 eller 13.30 - 17.30
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Fysiske rammer:

Behandlingen bygger på “fællesskabet
som metode” og struktur:
Vi forventer du indgår i:

Opbygningsgården ligger i den åbne del af Kragskovhede, men er
afskærmet med et ulåst hegn fra resten af fængslet.
Opbygningsgården er beliggende i den ene halvdel af afdeling 4, hvor
den anden halvdel fungerer som kontraktafdeling, dvs. en afdeling med
narko frit miljø. Klienter i behandling på afdeling 4 må dog ikke gå på
kontraktafdelingen og klienter på kontraktafdelingen må ikke gå på
behandlingsafdelingen.
Til hele afdeling 4 er der knyttet 1 socialrådgiver og 6 fængselsbetjente. Til behandlingsafsnittet er der desuden tilknyttet 3
misbrugsbehandlere.

•
•

•

dette fællesskab, hvor du hjælper dig selv og andre, ved at
støtte og opmuntre til gennemførelse af behandelingen.
denne struktur, hvor du igennem brug af behandlingens “redskaber” er med til at udfordre misbrugs- og kriminel holdning
samt adfærd, kendetegnet ved at være negativ, manipulerende
og usund.
denne struktur, hvor du igennem brug af behandlingens “redskaber” er med til at støtte positiv, ærlig og sund holdning samt
adfærd, som led i din egen og andres kompetenceudvikling hen
imod et liv uden stofmisbrug og kriminalitet.

Strukturen består bl.a. af behandlings “redskaber”*, rengørings- og arbejdsopgaver, fælles motion ude og inde samt fælles aktiviteter, fælles
spisning, kreative tiltag, undervisning, gruppe terapi, individuel terapi,
stress- og traumeforløsende øvelser m.m.
* Som eksempel på behandlings “redskaber” kan nævnes, at man
skriver en seddel, hvis man er utilfreds med noget - også kaldet
en “slip”, frem for at begå verbale og/eller nonverbale overgreb på
hinanden. Derefter tages sedlen/slip´en op i trygge rammer på et
gruppemøde, hvor der lægges op til konfliktløsning og et møde de
involverede parter imellem.

5.

Et andet eksempel på behandlings “redskaber” kan være en
såkaldt “opstrammer”, der er med til at gøre opmærksom på og
dermed ændre usund adfærd. Den gives f.eks. til en person, som
ikke følger behandlingens struktur. En “opstrammer” gives uden personlige følelser, dvs. den gives ikke pga. sådan som en person er,
men pga dét en person gør eller måske ikke gør, som strider imod
behandlingen. En opstrammer modtages uden forklaringer og forsvar, men hvis den synes uberettiget, så kan der skrives en slip (se
ovenstående) som reaktion.
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Opbygningsgården har i lighed med fængslet
nogle regler og forordninger, som skal overholdes:

Du kan som udgangspunkt ikke deltage i andre kurser, uddannelse
eller terapeutiske forløb, når du er i behandling. Der kan dog blive
tale om ovenstående, som et privilegium når du er ved at afslutte
dit behandlingsforløb.
Du kan ikke arbejde ude på fængslets værksteder, da din misbrugsbehandling er at sidestille med arbejde.
Hvis du er i substitutionsbehandling og/eller får lægeordineret
afhængighedsskabende medicin, som f.eks. benzoediazepin, så
skal du være villig til at samarbejde med læge, sygeplejersker og
misbrugsbehandlere omkring udtrapning.

Når du starter i behandling, vil du skulle skrive
under på, at du vil overholde gældende regler
og retningslinjer, som blandt andet er:

• ingen misbrug og/eller besiddelse af stoffer
• ingen trusler eller brug af vold
• ingen form for spil om penge/værdigenstande
• fuld deltagelse i behandlingen
• brug af god omgangstone
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