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Årsberetning for året 2016 - Fonden den selvejende institution Sydgården

St iniiii^ixlj <4>

Sydgården modtager alkoholikere og blandingsmisbrugere. Juridisk er der tale om 2 institutio-
ner under samme tag betjent af samme personalegruppe. Alkoholikere bliver indskrevet efter
sundhedslovens § 141. Blandingsmisbrugere indskrives efter servicelovens § 101 og § 107.

Denne årsberetning gælder § 141, men belægningstallene Sydgården - Serviceloven er med-
taget til orientering, men fremstår her som et samlet tal selvom Sydgården - Serviceloven har en
godkendelse efter både § 101 og § 107. Der udarbejdes særskilt årsberetning for Sydgården -
Serviceloven. Servicelovens § 101 drejer sig om behandling, medens Servicelovens § 107 drejer
sig om botilbud. Der er relativt få opholdsdage efter § 107.

Folketinget har videreført satspuljemidlerne, der første gang blev udmeldt i 2012. l de første 4
år skulle midler til vort område bruges enten på Ringgården i Middelfart eller på Sydgården.
Denne klausul er nu fjernet og kommunerne bestemmer selv, hvilket døgntilbud de vil bruge. Der
er denne gang en større gruppe kommuner, som har søgt og fået tildelt midler. Konsekvensen for
Sydgården har været en nedgang i indskrivning af klienter betalt af satspuljemidler. Sydgården
har derudover haft et fald i indskrivninger fra kommunerne, hvilket har nødvendiggjort store be-
sparelser og medført, at vi har udsat/undladt at foretage en renovering af facaden på den gamle
hovedbygning.

Belægningen- Sydgården har 24 pladser. Vi havde en gennemsnitlig belægning for § 141
på 8, 6 klienter pr. dag, hvor det budgetterede belægningstal for § 141 var på 14 klienter pr. dag.
Efter sundhedslovens § 141 har der i 2016 været indskrevet i alt 37 personer, der fordeler sig på
23 mænd og 14 kvinder. l procent er det 62,2 % mænd og 37,8 % kvinder. Alle er henvist fra
kommuner, bortset fra 4 personer, tre der er selvbetalere og én der er forsikringsbetalt. Efter
sen/icelovens § 101 har der i 2016 været indskrevet i alt 28 personer, der fordeler sig på 20
mænd og 8 kvinder. Der har i alt været indskrevet 65 personer. Alle er henvist fra kommuner.
Gennemførsel af behandlingen for § 141 er 80% og for § 101/107 72,92%.

EDB-programmerogctokumentatk>nafbehandlingsudbytte-\Jo'ces nye klient journal system
EKJ er blevet implementeret. Selve konverteringen af den elektroniske klientjournal fra PCD til
EKJ er foregået i januar/februar 2016. VI har fået udviklet et program til styring af vores vente- og
opholdsliste på Sydgården. Vi har også fået udviklet et fremmødeprogram primært til brug for
Sydgårdens behandling i fængslerne i Renbæk og Sdr. Omme. Der er sket en redigering af vores
eksisterende program Dokudata. Alle 3 nævnte programmer henter data fra EKJ, således at dob-
belt indtastning ikke er nødvendig. Der er i 2016 sket en redigering af vores nye testpakke, der er
udviklet for, at vi kan dokumentere udbytte af behandlingen. Ultimo 2016 blev testpakken sat i
normal drift og tanken er^ at beholde testpakken i sin nuværende form i nogle år frem. Til hjælp
for det administrative arbejde har vi fået udviklet et program til styring af arbejdstid, tillæg og ferie.

Ambulante ff/bl/d består af: eksponeringskursusdage, weekendkurser, individuelle samtaler.

PR - informationsarbejde. \ forbindelse med de udmeldte satspuljemidler har vi tilbudt
de kommuner, som vælger at bruge Sydgården til klienter betalt af satspuljemidlerne, et
kursus i hvordan der kan arbejdes med psykiske belastninger ved brug af en mode (mo-
dus) fokuseret tilgang.

Behandlingsafdelingen i Statetængslet Renbaak- Døgnbehandlingen er nu gået ind i sit 12. år
og kontrakten løber til ultimo 2019. Renbæk Fængsel har i dag 80 pladser i det åbne fængsel.
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Årsberetning for året 2016-Fonden den selvejende institution Sydgården

Heraf er 15 pladser på modtagelsesafdelingen og 65 pladser fordelt på 4 fællesskabsafdelinger.
l det lukkede fængsel er der 50 pladser og 6 pladser i strafcelleafsnit. Renbæk Fængsel havde i
2016 indskrevet 379 klienter til afsoning. Sydgårdens projekter har haft 194 klienter indskrevet i
2016. Hertil kommer kontakten med de klienter der kommer til forsamtale og ikke ønsker behand-
ling, samt de klienter der opsøger os eller henvises på grund af eksistentielle kriser. For at lette
adgangen til at komme i gruppebehandling blev det sidst på året besluttet, at klienter der ønsker
gruppebehandling, kan komme fra fængslets 4 afdelinger i det åbne fængsel. Tidligere foregik
rekruttering fra en særskilt bo-afdeling for klienter, der ønskede behandling. l 2016 har der været
33 indskrivninger af klienter i gruppe-/døgnbehandling, hvilket er 4 mindre end 2015. De fleste har
et blandingsmisbrug. Indskrivningsperioden er gennemsnitlig 42 dage, hvilket er lidt kortere end i
2015. Der har været et frafald på 72 %. Dette er en 7 % stigning i forhold til 2015 og hænger
sammen med, at vi må indskrive flere, der ikke er clean ved indskrivningen og heller ikke nødven-
digvis bliver det under indskrivningen. 4 medarbejdere er i løbet af året blevet uddannet i ACT
(Acceptance and Commitment Therapy).

Efierbehandling i Renbæk fængsele inde i sit 5. år. Pr. primo 2017 indgår efterbehandlingen i
den samlede kontrakt for misbrugsbehandling i Renbæk Fængsel. Som anført ovenfor løber
kontrakten frem til ultimo 2019. l 2016 har der været 21 indskrivninger i efterbehandlingen i det
åbne fængsel. En del af dem er klienter, der har gennemført vores dagbehandling eller gennem-
ført behandling andet sted. l det lukkede fængsel har der være 20 indskrivninger. Behandlings-
længden er 3-9 måneder. 50 % af klienter i efterbehandling gennemfører med en behandlingstid
på minimum 3 måneder. 30 % af indskrevne klienter overflyttes til anden institution, før de har
gennemført 3 måneders behandling.

Hash-og substitutions-og kokainbehandling i Renbæk fængsel w inde i sit 10. år og kokainbe-
handlingen er gået ind i sit 5. år. Pr. primo 2017 indgår disse opgaver i den samlede kontrakt for
misbrugsbehandling i Renbæk Fængsel. Som anført ovenfor løber kontrakten frem til ultimo 2019.
Et gennemført behandlingsforløb er af 12 ugers varighed. Herefter er det muligt at overgå til
gruppe- eller efterbehandling. Hvis klienten stadig er aktiv i sit misbrug kan behandlingsforløbet
forlænges, l det åbne fængsel gennemfører 22 %. l det lukkede er det ca. 42 %, der gennemfører
deres behandlingsforløb. Her er overflytning til anden institution før de 12 ugers behandlingstid en
hyppig udskrivningsårsag.

Behandlingen i Arresthusene i Sønderborg, Haderslev og Aabenraa havde sit første år i 201 6.
Forbehandlingen håret behandlingsprogram på 6 uger med mulighed for forlængelse til 12
uger. Behandlingen består af 1 individuel samtale og 1 gruppeundervisning pr. uge. Desuden
tilbydes der NADA (øreakupunktur). Der har i alt været 118 indskrivninger og 45 gennemførte
forløb. De fleste afbrydelser af forløb sker på grund af flytning til anden institution eller løsla-
delse.

Ambulant og døgnbehandling i Sdr. Omme Fængsel-1 2016 ændrede Sdr. Omme Statsfængsel
navn til Sdr. Omme Fængsel og tilsammen med pension Lyng er den samlede betegnelse for de to
institutioner nu Institution Omme Å. I Sdr. Omme Fængsel er der på nuværende tidspunkt plads
til 195 indsatte, fordelt på fem bygninger. En afdeling med 22 pladser er halvaben. På døgnbe-
handlingsafdelingen er der fortsat l 5 pladser. Lyng har plads til 32 mænd og kvinder. fra 18 år og
opefter.
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Årsberetning for året 2016 - Fonden den selvejende institution Sydgården

Den ambulante behandling i Sdr. Omme Fængsel - 2016 er det første år, hvor Sydgården har
haft denne opgave. Der har været afsluttet 154 forløb. Fra andet kvartal er det registreret, hvilke
behandlingsforløb klienterne har fået tilbudt og, hvor mange afklarende samtaler, der har været
afholdt. I denne periode har der været 128 forløb. 47 har været i aktivt misbrug og er derfor visiteret
til et motiverende forløb, 49 har været i et forandringsorienteret behandlingsforløb og 32 har haft
en afklarende samtale. Frafald i det motiverende forløb er 51, 1 %. I det forandringsorienterede
forløb er der et frafald på 51 %. Det er en stor udfordring for den ambulante behandling, at de
indsatte pludseligt kan blive overført til et andet fængsel, komme i beskæftigelse uden for fængslet,
eller prøveløslades inden behandlingen er endeligt afsluttet. I disse tilfælde regnes forløbet stati-
stisk set for afbrudt, og det indgår i fi-afaldsprocenten. Behandlingsmetoden i den ambulante be-
handling er ACT (Accqitance and Commitment Therapy). Der tilbydes NADA øreakupunktur.

Døgnbehandlngen i Sdr. Omme Fængsel afd. // - gik i 201 6 ind i sit 6. år. 12016 har 40 forskellige
personer haft indskrivningsdato i dette år, hvilket er l mere end i 2015. Den gennemsnitlige op-
holdstid er på godt 4 måneder. 48, 9 % gennemfører det aftalte behandlingsforløb.

Der har også i 2016 været et stort fokus på, at afdelingen må og skal være stoffri. Kun på en stoffri
døgnbehandlingsafdeling er der et tilstrækkeligt sundt miljø til, at der kan laves forandringsorien-
teret psykoterapi individuelt og i gmppe. Behandlingsmetoden er fortsat schema terapi, individuelt
og i gruppe. 2 behandlere har germemført et kursus i mindfulness og kan dermed yderligere kvali-
ficere "Bevidst Nærvær", som er en fast del af gruppebehandlingen. Alle behandlere er nu uddan-
net i gruppe-schema terapi.

Efterbehandlingen på Pens'ion Lyng. Der har været 27 udskrivninger, hvoraf 21 har gennemført
behandlingen (77, 8%) Der er tale om individuelle samtaleforløb. Den typiske behandlingstid er på
godt 2, 9 måneder.

Sydgården har følgende planer og ønsker
1) For Sydgården i Haderslev

a) Afholde kursus for samarbejdspartnere i modus1 -arbejde, der en central metode i schema

terapien.

b) Renovere vinduespartier/facade på den vestvendte del af den gamle hovedbygning
c) At nattevagter tager et kursus i mindfulness mhp. at mindfulness skal indgå i behandlings-

programmet
For Sydgårdens behandling i Statsfængslet Renbæk2)

3)
a) Uddanne personale i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
For Sydgårdens behandling i Statsfængslet ved Sdr. Omme
a) Uddanne personale i den ambulante behandling i Sdr. Omme i ACT (Acceptance and

Commitment Therapy)
b) Indføre musikterapi som erstatning for kunstterapi

Fortaget Sydgården k^ - Salget har i 2016 været tilfredsstillende.

l schema terapeutisk fagsprog bruger man det engelske mode i stedet for det danske ord modus

Sydgården En vej ud af misbrug



Årsberetning for året 2016- Fonden den selvejende institution Sydgården

Sydgårdens døgnbehandling i Haderslev
In^ferlpnrlp ^nrr'rpenfpr

l tilknytning til årsberetningen for året 2016 er vedlagt regnskab for 2016.

Folketinget har videreført satspuljemidlerne, der første gang blev udmeldt i 2012. l de første 4
år skulle disse midler indenfor vort område bruges enten på Ringgården i Middelfart eller på Syd-
gården. Denne klausul er nu fjernet og kommunerne bestemmer selv, hvilket døgntilbud de vil
bruge. Der er denne gang en større gruppe kommuner, som har søgt og fået tildelt midler, hvilket
har bevirket, at de kommuner som tidligere har søgt og fået midler denne gang har fået tildelt
færre midler. Sydgården har derfor kunnet forvente en nedgang i indskrivning af klienter betalt af
satspuljemidler - og sådan viste det sig at gå. l foråret skulle kommunerne foretage store bespa-
relser på grund af det senere fjernede omprioriteringsbidrag. Uanset om dette var en medvirkende
årsag kom Sydgården i maj/juni til at opleve en nedgang i indskrivninger. Vi måtte foretage store
besparelser, hvilket indebar at vi måtte udsætte/undlade at foretage en renovering af facaden på
den gamle hovedbygning.

l årsberetningen for 2015 nævnte vi under afsninet "planer og ønsker":
Sydgården har følgende planer og ønsker.

For hele organisationen (Haderslev, Renbæk og Sdr. Omme):
1) For udvalgte grupper af personalet afholdes kursus i Den motiverende samtale også kal-

det Ml (Motivational interviewing)
2) For udvalgte grupper af personalet afholdes kursus i NADA (øreakupunktur)
3) Særskilt for Sydgården i Haderslev

a) Tilbyde samarbejdspartnere kursus i modus-arbejde, der en central metode i schema
terapien

b) Revidere vores manual for arbejdet med modus og schemaer
c) Fortsætte oplysningsarbejdet over for kommunerne
d) Renovere/udskifte facader i den gamle hovedbygning

4) Særskilt for Sydgårdens behandling i Statsfængslet Renbæk
a) Samtlige kontrakter udløber ultimo 2016. Vi søger om fortsat at være leverandør til

alle behandlingsopgaverne i Statsfængslet Renbæk
b) Uddanne personale i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
c) Forbehandlingen i arrester er en ny opgave, hvorfor vi vil have særskilt fokus på

denne opgave med henblik på om den valgte behandlingsmetode skal tilpasses
5) Særskilt for Sydgårdens behandling i Statsfængslet ved Sdr. Omme

a) Deltagelse i grundkursus i gruppe schema terapi (afdelingsleder og 2 behandlere)
b) Deltagelse i advanced kursus i gruppe schema terapi (afdelingsleder og 3 behand-

lere)

c) Den ambulante behandling i Sdr. Omme er en ny opgave. Vi haft særskilt fokus på
denne opgave med henblik på om den valgte behandlingsmetode skal tilpasses. For
den ambulante behandling har det i februar 2016 vist sig nødvendigt at foretage et
skift fra schema terapi til metoden ACT. Det ambulante personale vil blive uddannet
i denne metode

Sydgården En vej ud af misbrug
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Årsberetning for året 2016 - Fonden den selvejende institution Sydgården

Døgnbehandlingen vil have fokus på stringent anvendelse af den gruppe schema
terapeutiske metode

Der er holdt kursus i Ml (Motivational interviewing)
Der er holdt kursus i NADA (øreakupunktur)
Vi har tilbudt samarbejdspartnere kursus i modus-arbejde
Vi har revideret vores manual for arbejdet med modes og schemaer. Der bliver fortsat
arbejdet med at forbedre manualen
Vi har været på besøg hos nogle kommuner for at fortælle om vores arbejde
På grund af den markante nedgang i henvisninger til Sydgården har det været nødven-
digt at udskyde/undlade at renovere facaderne i den gamle hovedbygning
Vi har fået opgaven med misbmgsbehandling i Renbæk Fængsel
Personalet er blevet uddannet i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Forbehandlingen i arrester er kommet godt i gang og ledes fra Sydgårdens behand-
lingsafdeling i Renbæk fængsel.
Grundkursus i schema terapi er forløbet efter planen
Kursus i advanced gruppe schema terapi er forløbet efter planen
Den ambulante behandling er kommet godt i gang og arbejder efter metoden ACT
l døgnbehandlingen på afd. H er schema terapi fortsat metoden

l "t \ 'II.'

Belaegningen pr. dag - Den budgetterede belægning for § 141 var 14 klienter pr. dag. Vi kom
ud af året med en gennemsnitlig belægning på 8,6 klienter pr. dag.

Antallet af indskrevne er opgjort efter indskrivningsdag, dvs. at klienter, der rør indskrevet den
1. 1.2016, ikke er talt med. Det er alene personer der er blevet indskrevet \ perioden 1. 1. 2016-
31. 12.2016. Personer, der har været indskrevet mere end én gang i løbet af 2016, tæller som én.

Efter sundhedslovens § 141 har der i 2016 været indskrevet i alt 37 personer, der fordeler sig
på 23 mænd og 14 kvinder, l procent er det 62, 2 % mænd og 37, 8 % kvinder. Alle er henvist fra
kommuner, bortset fra 4 personer, tre der er selvbetalere og én der er forsikringsbetalt. Efter ser-
vicelovens § 101 har der i 2016 været indskrevet i alt 28 personer, der fordeler sig på 20 mænd
og 8 kvinder. Alle er henvist fra kommuner. Der har for Sydgården § 141 (alkoholikere) og Syd-
gården - Serviceloven § 101 og§ 107 (medicin - og stofmisbrug) i alt været indskrevet 65 perso-
ner.

Sydgården En vej ud af misbrug



Årsberetning for året 2016- Fonden den selvejende institution Sydgården

Tabel 1 Klienter med indskrivningsdato i 2016 fordelt på henviser. Én person tæller én gang.
^ KVIN. SUNDK. SERVICE. AN SAM-
"l> UER t UVEN LOVEN DhN Yfcl

Albertslund Kommune

Egedal Kommune

Fredericia Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Haderslev Kommune

Herning Kommune

Hvidovre Kommune

Ikast-Brande Kommune

Kerteminde Kommune

Københavns Kommune

Køge Kommune

Langeland Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Middelfart Kommune

Odense Kommune

Odsherred Kommune

Randers Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Roskilde Kommune

Silkeborg Kommune

Skanderborg Kommune

Slagelse Kommune

Stevns Kommune

Svendborg Kommune

Tønder Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Viborg Kommune

Ærø Kommune

Aabenraa Kommune

Aalborg Kommune

Selvbetaler/forsikringsbet.

l

l

3

l

4

l

l

4

l

l

l

l

l

]

l

2

l

2

l

l

3

l

3

l

l

3

3

43

l

3

l

3

l

l

l

l

l

2

3

3

l

22

3

]

l

5

]

?

]

]

l

1

l

l

4

J

3

3

l

5

33

l

]

2

l

l

4

l

l

2

l

2

2

3

l

2

2

l

28

4

4

3

3

3

l

l

7

l

l

J

7

l

l

2

l

2

l

2

3

l

4

3

2

l

]

6

]

3

l

l

6

4

65Sum personer

Det samlede antal opholdsdage for 2016:
§ 141 udgør 2. 549 dage.
§ 141 satsmidler udgør 248 dage.
§ Anden udgør 73 dage
Servicelovens § 101 udgør 3. 545 dage.
Sydgårdens gratis pladser udgør 7 dage, det drejer sig om 2 mænd. Disse tal er udtryk for Syd-
gårdens bidrag til forlængelse, opfølgning og udslusning.
30 kommuner har i 2016 brugt Sydgården. l 2015 var dette tal også 30.

Sydgården En vej ud af misbrug



Årsberetning for året 2016 - Fonden den selvejende institution Sydgården

Tabel 2 Antal indskrivninger i 2016 fordelt på mænd og kvinder, i antal og procent for Sundhedslov og
Servicelov
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Indskr.

54

-54 -

Kommuner ̂  20
Andre 3

Antal i alt [ 23
*) En person tæller kun én gang.
**) En person kan figurere mere end én gang.

l tabel 3 vises gennemførselsprocenten. Den bliver opgjort ved at se på antal udskrivninger i
201651 modsætning til ovenfor, hvor opgørelsen er lavet ud fra indskrivninger i 2016. Når der
regnes med udskrivninger, vil nogle klienter følgelig have været indskrevet i 2015.

Tabel 3 Gennemførselsprocent

§141

§101

§ 141 og §
101

Atiti.l

udskrivninger
2016

50

48

98

Cii-iintj rii-

førte forløb
2016

40

35

75

Gc'tiiifcintnrtt

forløb i pet.
2016

80%

72,9 %

76,5 %

Gi-iiiic-niivftc

forløb i pet.
2015

85, 3 %

66, 7%

80, 4%

En person kan tælle flere gange.

l forhold til 2015 er gennemførselsprocenten faldet for sundhedsloven § 141 og steget for ser-
viceloven § 101. Samlet set har der været tale om et fald. Faldet afspejler omstændigheder ved
enkelt-forløb og afspejler ikke generelle tendenser.

. i'i. l. ; i i', 'r 'r . 'l

Vores nye klient journal system EKJ er blevet implementeret. Selve konverteringen af den elek-
Ironiske klientjournal fra PCD til EKJ er foregået i januar/februar 2016.Vi har fået udviklet et pro-
gram til styring af vores vente- og opholdsliste på Sydgården. Vi har fået udviklet et fremmøde-
program primært til brug for Sydgårdens behandling i fængslerne i Renbæk og Sdr. Omme. Der
er sket en redigering af vores eksisterende program Dokudata. Alle 3 nævnte programmer hen-
ter data fra EKJ således at dobbelt indtastning ikke er nødvendig. Der er i 2016 sket en redige-
ring af vores nye testpakke, der er udviklet for, at vi kan dokumentere udbytte af behandlingen.
Ultimo 2016 blev testpakken sat i normal drift, og tanken er at beholde testpakken i sin nuvæ-
rende form i nogle år frem. Til hjælp for det administrative arbejde har vi fået udviklet et program
til styring af arbejdstid, tillæg og ferie.

Eksponeringskursusdage der tilbydes sidst i døgnbehandlingsforløbet og efter udskrivnin-
gen. Kurset holdes over 6 gange, fordelt på hver 2. uge og har altså et forløb over 3 måne-
der. Der har i 2016 været 4 kurser.

Opfølgningskureer holdes i weekender fra fredag aften til søndag eftermiddag. Der har væ-
ret fra 4 til 11 deltagere på hvert af de 6 kurser, i alt omfattende 13 kvinder og 15 mænd.
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Individuelle samtaler. Det har drejet sig om 23 samtaler med 2 personer (én mand og én
kvinde).

Der har i 2016 ikke været skrevet artikler til fag- eller dagspresse.

Forstander og afdelingsleder har besøgVhaft besøgt af nogle kommuner for at fortælle om Syd-
gårdens behandling med vægt på schema terapi.

l forbindelse med de udmeldte satspuljemidler har vi tilbudt de kommuner, som vælger at bruge
Sydgården til klienter betalt af satspuljemidlerne et kursus i hvordan der kan arbejdes med psyki-
ske belastninger ved brug af en mode (modus) fokuseret tilgang.

Behandliiigsafdelingen i Renbæk Fa^iigse]
Sydgårdens behandlingsafdeling i Renbæk Fængsel er nu kommet ind i sit 12. år, og kontrakten
løber til ultimo 2019. Misbrugsbehandling i Renbæk Fængsel var i udbud i 2016, og vi fik en samlet
kontrakt på 3 år for behandlingerne i åben og lukket fængsel.

l april var der opfølgningsmøde på vores genakkreditering fra 2015, med deltagelse af akkredite-
ringssekretariatet, Renbæk Fængsel og Sydgården. Der er stor tilfredshed med vores fyldestgø-
rende materialeindsamling og den gode dialog om den fortsatte kvalitetsudviklingsproces i forhold
til dokumentation af behandlingstilbuddets forskellige aktiviteter.

Renbæk Fængsel rummer i dag 80 pladser i det åbne fængsel. Heraf er 15 pladser på modtagel-
sesafdelingen og 65 pladser fordelt på 4 fællesskabsafdelinger. Antallet af klienter der kan visite-
res til gruppebehandling og individuelle samtaler er reduceret, hvilket der er taget højde for i kon-
trakten gældende fra 1. januar 2017.

Behandlingsafdelingen har stadig den udfordring, at der på en afdeling med plads til 16 klienter
kun er 4-6 af de indsatte, der er i døgnbehandling. De er på den måde ikke skærmet fra indsatte,
der måtte være i aktivt misbrug, og det er vanskeligt at fastholde de værdier der arbejdes med i
behandlingen.

Ligesom vi, oplever beskæftigelsesenhederne også, at det er blevet vanskeligere at motivere og
fastholde klienter i behandlingen i det åbne fængsel. Så vi ser, at det vilkår, der er omkring mis-
brug i fængslet, rammer os alle.

Igennem året har vi mærket Kriminalforsorgens besparelser ved, at det i lange perioder med få
klienter i gruppebehandlingen er nedprioriteret, at der har været en fængselsbetjent med i be-
handlingen. Vi er orienteret om, at der i 2017 vil være langt færre betjenttimer til behandlingen.
Sidst på året er det blevet besluttet, at klienter der ønsker gruppebehandling, kan komme fra
fængslets 4 afdelinger i det åbne fængsel. Dette er gjort i et forsøg på at give de indsatte, der ikke
ønsker at flytte afdeling, mulighed for fuldtidsbehandling.

l det lukkede fængsel er der 50 pladser og 6 pladser i strafcelleafsnit. Vi har med den reducerede
gruppebehandling foreslået at lave gruppebehandling i det lukkede fængsel, da klienterne her har
længere tids indsættelse, og der er større mulighed for at skærme mod misbrug. Renbæk Fæng-
sel ønsker at bibeholde gruppebehandlingen i det åbne fængsel.
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Vi oplever samarbejdet med Direktoratet for Kriminalforsorgen og Renbæk Fængsel som stadigt
opbyggelig og med gensidig respekt.

Vi har en medarbejder, der kommer i modtagelsesafdelingen for at informere nye indsane om
mulighederne for misbrugsbehandling, mens de afsoner - med henblik på at få flere direkte på
behandlingsafdelingen

Renbæk Fængsel havde i 2016 indskrevet 379 klienter til afsoning. Sydgårdens projekter har haft
194 klienter indskrevet i 2016. Hertil kommer kontakten med de klienter der kommer til forsamtale
og ikke ønsker behandling, samt med de klienter der opsøger os eller henvises på grund af eksi-
stentietle kriser. Disse henvendelser kan vi ikke registrere.

12016 har der været 33 indskrivninger af klienter i døgnbehandling, hvilket er 4 mindre end 12015.
Heraf har 10 klienter været indskrevet med alkohol som primær stof. Den største gruppe af ind-
skrevne er hashmisbrugere med et antal på 16. 6 klienter har centralstimulerende midler som
foretrukne stof og 1 klient har opioider. De fleste indskrevne har et blandingsmisbrug, og det er
mest udbredt blandt de unge under 25 år. Det er også i denne gruppe, at vi finder det største
frafald af klienter på 86 %.

Indskrivningsperioden i 2016 er i gennemsnit 42 dage, hvilket er 3 dage kortere end 2015.

Der er et frafald af klienter på 72 %, hvilket er 7 % mere end 2015. Dette tal hænger sammen
med, at vi må tage flere indsatte med positive urinprøver ind i gruppebehandlingen for at kunne
opretholde denne. Dette optag hænger også sammen med, at vi oplever flere klienter for ressour-
cesvage til at de har kunnet ophøre med deres misbrug inden opstart i gruppebehandlingen. Vo-
res mål for frafald er at komme under 45 %, og målet er derfor ikke opfyldt.

De øvrige mål der er opstillet i forhold til vores dokumentation for Kriminalforsorgen er opfyldte.
Vi indskriver klienter, der har positive urinprøver, og flere der stadig har aktivt misbrug ved opstart.
Dette er svarende til 50 % af indskrivningerne og findes i gruppen af hashmisbrugere. Klienterne
får 2 motivationssamtaler om ugen de første 3 uger udover behandlingsprogrammet. Der arbejdes
dagligt med mindfulness og fokus på højrisikosituationer.

Vi er i 2016 fortsat med supervision og personaletræning ved en psykolog med speciale i terapi-
metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Behandlingen er en kombination af kog-
nitiv adfærdsterapi og mindfulness. 4 medarbejdere er i 2016 uddannet ved Kognitiv Gruppen i
Århus som ACT terapeuter. 4 medarbejdere har været på kursus i Den motiverende samtale.
Kurset var arrangeret for personale under Sydgården. Vi har i sidste kvartal af 2016 udarbejdet
en ny behandlings - og undervisningsmanual hvor ACT er den primære terapeutiske metode. Den
anvendes i gruppebehandlingen fra 1. 1.2017.

1 ny gruppeleder blev ansat den 1.2.2016. Hun er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut med
mangeårig erfaring i arbejde med misbrugere og socialt udsatte.

/ //r/ ii< litiiiillitifl l lii'^h. rl< /. ;(. /;//<-(./

Efterbehandlingen i Renbæk Fængsel er inde i sit 5 år. Pr. primo 2017 indgår efterbehandlingen
i den samlede kontrakt for misbrugsbehandling i Renbæk Fængsel. Som anført ovenfor løber
kontrakten frem til ultimo 2019.

12016 har der været 21 indskrivninger i efterbehandlingen i det åbne fængsel. En del af dem er
klienter, der har gennemført vores dagbehandling eller gennemført behandling andet sted.
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l det lukkede fængsel har der være 20 indskrivninger.

Efterbehandlingen er et tilbud om 1 ugentlig samtale hvor ACT er den mest anvendte metode. l
det åbne fængsel er der yderligere et tilbud om at deltage i tilbagefaldsforebyggelse i gruppebe-
handling 1 x 3 timer ugentlig.
Behandlingslængden er 3-9 måneder.

Vores erfaring er, at der er flere, der profiterer af muligheden for et længere personligt udvik-
lingsforiøb med fokus på højrisikosituationer, psykologisk fleksibilitet og værdier.
Flere vælger, at være i efterbehandling indtil løsladelse eller overflytning til pensionat.
50 % af klienter i efterbehandling gennemfører med en behandlingstid på minimum 3 måneder.
30 % af indskrevne klienter overflyttes til anden institution før de har gennemført 3 måneders be-
handling.

Hash- og substitutions- og kokaiiibehandlinfj i Renbæk fængslet
Hash- og substitutionsbehandlingen i Renbæk Fængsel er inde i sit 10. år og kokainbehandlin-
gen er gået ind i sit 5. år. Pr. primo 2017 indgår disse opgaver i den samlede kontrakt for mis-
brugsbehandling i Renbæk Fængsel. Som anført ovenfor løber kontrakten frem til ultimo 2019.

Klienterne tilbydes 1 samtale ugentlig og NADA behandling.

Et gennemført behandlingsforløb er af 12 ugers varighed. Herefter er det muligt at overgå til
gruppe- eller efterbehandling. Hvis klienten stadig er aktiv i sit misbrug kan behandlingsforløbet
forlænges.

l 2016 er der tale om 108 indskrivninger i hash- og substitutionsbehandling (en øgning på 16
indskrivninger i forhold til 2015), heraf 93 i det åbne og 15 klienter i det lukkede fængsel, l koka-
inbehandling er indskrivningerne 12 klienter, heraf 9 klienter i det åbne og 3 klienter i det lukkede
fængsel.

l projekterne er det ikke et krav, at skulle være eller blive clean for deltagelse. Opgørelserne for
2016 viser at ca. 42 % af klienterne gennemfører deres behandlingsforløb i det lukkede fængsel,
og 22 % i det åbne. De fleste udskrivninger i det åbne fængsel handler om manglende motivation,
da de fleste er aktive i deres misbrug og udebliver fra samtaler, l det lukkede fængsel er overflyt-
ning til anden institution inden for de 12 ugers behandlingstid en hyppig udskrivningsårsag.

Vi kan se, at de, der er i lukket fængsel, klarer sig bedre, har længere indskrivningstid og møder
meget mere stabilt til samtaler end de, der er indskrevet i det åbne fængsel. Vi ser dette som et
udtryk for, at vi som behandlere bliver en betydningsfuld del af deres møde med omverdenen,
mens de afsoner. En anden faktor er at tilgængeligheden til stoffer er reduceret i det lukkede.

/l)T(\s(/ji/. s'^;H- l ^}))tih'i IKII}^ UiHh'i\\l(J\' (KJ Adhcnniti

Den 1. 1. 2016 startede vi forbehandlingen i de 3 Sønderjyske arresthuse. Kontrakten løber frem
til ultimo 2019. Vi er kommet godt fra start med vores behandlingsprogram og er taget positivt
imod i arresthusene. Samarbejdet med arresthusene fungerer tilfredsstillende og med en gensi-
dig respekt og interesse for hinandens arbejde. Forbehandlingen har et behandlingsprogram på
6 uger med mulighed for forlængelse til 12 uger. Behandlingen består af 1 individuel samtale og
1 gruppeundervisning pr. uge. Desuden tilbydes der NADA.
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Arresten i Sønderborg 33 indskrivninger -16 gennemførte behandlingsforløb
Arresten i Haderslev 50 indskrivninger -15 gennemførte behandlingsforløb
Arresten i Åbenrå 35 indskrivninger -14 gennemførte behandlingsforløb

De fleste forløb afbrydes af flytning til anden institution eller løsladelse.

Til varetagelse af behandlingen er ansat en tidligere fængselsbetjent med psykoterapeutisk ud-
dannelse. Han har deltaget på kurset i Den motiverende samtale, er med i gruppesupervisionen
for personalet i Renbæk og starter på ACT terapeutuddannelsen i 2017.

Charlotte Sandfeld, afdelingsleder

Ambulant- og døgnbehandling i Sdr. Omme Fængsel

2016 er det sjette projekt år for Sydgårdens døgnbehandling i Sdr. Omme Fængsel og det første
for den ambulante misbrugsbehandling. Det har været et år præget af, at jeg som ny afdelingsle-
der dels skulle opstarte den ambulante behandling og herudover videreføre døgnbehandlingen
på afdeling H. Det er, og har været, en stor og utrolig spændende opgave.

l 2016 ændrede Sdr. Omme Statsfængsel navn til Sdr. Omme Fængsel og tilsammen med pen-
sion Lyng er den samlede betegnelse for de to institutioner nu Institution Omme Å. l Sdr. Omme
Fængsel er der på nuværende tidspunkt plads til 195 indsatte, fordelt på fem bygninger. En afde-
ting med 22 pladser er halvaben. På døgnbehandlingsafdelingen er der fortsat 15 pladser. Lyng
har plads til 32 mænd og kvinder - fra 18 år og opefter.

12016 har Kriminalforsorgen indført et forbud mod mobiltelefoner i alle sine institutioner. Alle Syd-
gårdens medarbejdere har derfor fået tilbud om at få en arbejdsmobiltelefon stillet til rådighed -
nogen har takket ja, andre nej. Alle bærbare computere er nu at regne for stationære og må ikke
bringes ind og ud af fængslet uden særskilt tilladelse.

Deii (inil)tihinti' bt'hdiiilliiif)

Der har i den ambulante behandling været afsluttet 154 forløb. Fra andet kvartal 2016 er det regi-
streret, hvilke behandlingsforløb klienterne har fået tilbudt og, hvor mange afklarende samtaler,
der har været afholdt. Der har i andet, tredje og fjerde kvartal i alt været iværksat 128 forløb. 47
har været i aktivt misbrug og er derfor visiteret til et motiverende foriøb, 49 har været i et foran-
dringsorienteret behandlingsforløb og 32 har haft en afklarende samtale.

Motiverende forløb. Det største frafald, ses i gruppen af klienter, som tilbydes motiverende forløb.
Ud af de 47, som er indskrevet i dette forløb, har 15 gennemført og 24 har afbrudt behandlingen
(51, 1 %). Herudover er et antal overgået til andre behandlingstilbud. En stor del af fori<laringen
på det store frafald er, at det er vanskeligt for de indsatte at holde sig stoffri og motiveret for
behandling, fordi eksponeringen for substanser på fællesskabsafdelingerne er stor.
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Forandringsorienteret behandlingsforløb. Af de 49 iværksatte forandringsorienterede behand-
lingsforløb, har 20 gennemført (40%) og 25 afbrudt (51 %). Et antal er overgået til andet behand-
lingstilbud. Det er en stor udfordring for den ambulante behandling, at de indsatte pludseligt kan
blive overført til et andet fængsel, komme i beskæftigelse uden for fængslet eller prøvetøslades
inden behandlingen er endeligt afsluttet. l disse tilfælde regnes forløbet statistisk set for afbrudt.

'-; 1, IC ll. : j'it filt. t. i lo. lHik. lC:t

Vi tilbyder fængslet at tage afklarende samtaler - også med indsatte, som ikke har misbrug som
det primære problem. Denne service fremmer samarbejdet mellem fængslet og den ambulante
behandling. Behandlerne deltager også aktivt i handleplans- og udslusningsmøder, når det er
relevant.

t^;t tt<. ll(. il]lipt:ll

Det var oprindeligt tanken, at der i den ambulante misbrugsbehandlings skulle tilbydes schema
terapi, som metode og jeg og de tre nyansatte terapeuter deltog derfor først på året i et grundfor-
løb i schema terapi ved Susanne Vind, og vi påbegyndte arbejdet ud fra den manual, som Char-
lotte Sandfeld og Lene Holm havde udarbejdet til os. Det stod dog hurtigt klart, at schema terapi
ikke egner sig til terapeutiske forløb af relativt kort varighed med klienter, som er i aktivt misbrug.
Derfor blev det besluttet at uddanne terapeuterne i ACT - Acceptance and Commitment
Therapy, som er en tredje generations kognitiv terapi med stort fokus på adfærdsterapi og ople-
velsesorienterede øvelser. Jeg udarbejdede en behandlingsmanual, som evalueres og tilrettes i
februar 2017.

Der er afholdt to undervisningsdage om ACT, én ved mig og én ved Ole Taggaard Nielsen, som
er indehaver af ACT-klinikken på Amager. Han superviserer nu månedligt behandlerne via en
videoforbindelse. Jeg er desuden tilgængelig for intern supervision. To af behandlerne i den am-
bulante behandling bliver i løbet af 2017 uddannet i ACT hos Kognitivgruppen ved Morten Heck-
sher i Århus.

Ud over det terapeutiske arbejde med ACT tilbydes de indsatte også NADA øreakupunktur. Der
er stor interesse for behandlingsformen og mange indsatte søger den. l gennemsnit får 5-7 af de
indskrevne ugentligt behandling med NADA. l 2016 har der været tilbud om NADA to gange
ugentligt- i 2017 tilbydes det hver dag i tidsrummet kl. 13-14.
Der sker fra tid til anden en udveksling af indsatte mellem den ambulante- og døgnbehandlings-
afdelingen. Det kan være indsatte, som i den ambulante bliver motiverede for en mere intensiv
behandling og derfor overgår til afdeling H - eller indsatte i døgnbehandlingen, som har tilbage-
fald eller af anden årsag ønsker at forlade afdelingen, og som tager imod opfordringen til at op-
søge den ambulante behandling. For at fremme samarbejdet mellem behandlerne i de to afde-
linger er der i 2017 arrangeret fælles supervision fire gange årligt ved psykolog Britt Bøggild.

l>IVt l.- illltr|lil<4il. 'i

I første kvartal i 2016 opsagde en af behandlerne sin stilling og der blev ansat en nyuddannet
psykolog.
Som følge afmetodeændringeme er der også ændret i den testpakke, som de indsatte gennemfø-
rer ved opstart og afslutning af behandling. Testen indeholder ikke længere en schema profil og
den er kortet væsentligt ned, så der ikke skal bruges for mange behandlingssessioner på at gen-
nemføre den. Testpakken er ensrettet med testpakken i Renbæk.
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For, at jeg kunne have tid til at få den ambulante behandling kørt godt i gang, var en af behand-
lerne konstitueret afdelingsleder også i januar måned.

På afdeling H var der i 2016 54 visitationer. Deraf er 37 afholdt inden for tidsfristen på 6 arbejds-
dage, men 17 er overskredet. Vi overholder altså tidsfristen i 69 % af tilfældene, hvor målet er
80 %. 29 % af overskridelserne er sket i årets to første måneder, hvor den konstituerede afde-
lingsleder skulle klare visitationerne ud over sine øvrige arbejdsopgaver og, hvor jeg i februar
overtog opgaven. Det har uden tvivl medført ustabilitet. Strukturen for visitationer er desuden
svag, fordi alle sager indkommer til én fængselsbetjent, som har ansvaret for visitationssagerne.
Der arbejdes fortsat med at gøre visitationsproceduren bedre.

47% har gennemført behandlingen. Af de 45 som har afsluttet behandlingen, har 21 gennemført
og 24 har afbrudt behandlingen. Ud af de 24 afbrudte forløb er der 4 personer, som har søgt til-
bage til behandlingen. 2 af dem har gennemført behandlingen i deres andet forsøg, den ene i
2016, den anden i 2017. Ud af de 45 afsluttede forløb i 2016 havde 22 tilbagefald under behand-
lingen, hvilket svarer til 49 %. Det vil sige, at 23 ud af 45 ikke havde tilbagefald under behandlin-
gen, hvilket svarer til 51 %. Ud af de 21 , som har gennemført behandlingen, er der kun 6 som
har haft tilbagefald. 71 % af dem der gennemfører har altså ikke haft tilbagefald under deres be-
handlingsforløb.

9 klienter ud af de 24, der har afbrudt behandlingen, har gjort det indenfor 3, 5 uger. Den mest
nærliggende forklaring på afslutningen er, at behandlingen ikke har nået at have en effekt. En
del af forklaringen er også, at motivationen ikke som udgangspunkt har været fuldgod og, at der
ej heller har været tid nok til at lave motivationsarbejde jf. Motivational Interviewing (Ml).

Der har også i 201 6 været et stort fokus på, at afdelingen må og skal være stoffri. Kun på en
stoffri døgnbehandlingsafdeling er der et tilstrækkeligt sundt miljø til, at der kan laves foran-
dringsorienteret psykoterapi individuelt og i gruppe, l to perioder i 2016 er 1/3 af de indsatte på
afdelingen blevet bortvist pga. tilbagefald - henholdsvis i maj og september måned. For den sid-
ste gruppe gjaldt det, at der var mistanke om misbrug af stoffer på afdelingen, som der ikke tidli-
gere har været mulighed for at teste for, nemlig Ritalin og Suboxone. Der blev indkøbt tests og 5
af 15 indsatte aflagde uren urinprøve. Af de 5 søgte 1 tilbage efter 30 dage og gennemførte be-
handlingen. 2/3 af de indsatte på behandlingsafdelingen havde således været eksponeret for
stoffer uden at have tilbagefald. Dette indikerer en god behandlingseffekt.

Langt de fleste visitationssamtaler med indsatte i arresthuse og andre fængsler som søger be-
handling på afdeling H, er i 2016 gennemført via Lyne; Kriminalforsorgens system for videokon-
ference. l alle Kriminalforsorgens institutioner har De Danske Domstole indrettet et videokonfe-
rencerum, som gør det muligt at afholde retsmøder mere fleksibelt og med færre omkostninger.
Betjenten og jeg laver en aftale med institutionen om et tidspunkt, hvor vi ringer op, og så sidder
den indsatte klar til at tale med os. På den måde sparer vi ressourcer i en travl hverdag.
Det var også i 2016, at hjemmesiden www. behandlingsafdelingen. dk gik i luften. Jeg søgte, og
fik, tilladelse af fængslet til, sammen med Niels Sørensen og en fotograf, at lave en kort video
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om Sydgårdens behandlingstilbud i Sdr. Omme, hvor to indsatte deltog og fortalte om deres op-
hold på afdeling H og deres behandling generelt. Videoen er offentligt tilgængelig på hjemmesi-
den, men er især tænkt til at nå de indsatte i arresthusene og øvrige fængsler, som pga. de
mange Lync-visitationer, ikke besøger H og får en rundvisning før de tager stilling til, om de vil i
døgnbehandling hos os. Den skal altså virke både motiverende og oplysende. Der henvises til
videoen i det materiale, som udsendes til institutionerne.

Behaixnititjen

På døgnbehandlingsafdelingen tilbydes fortsat schema terapi, individuelt og i gruppe. Behand-
lerne modtager videosupervision ved Susanne Vind. Der gives også supervision på videoopta-
gelser af sessioner, l januar var en behandler og jeg i Norge på grundkursus i Gruppe-schema
terapi ved Joan Farrell og Ida Shaw og i februar deltog alle behandlere i det efterfølgende kur-
sus for øvede, hos Susanne Vind i København. En behandler har i 2016 fået lovning på, at hun
nu er kvalificeret til at blive certificeret schema terapeut.
l 2016 har en ekstern medarbejder varetaget kunstterapi. l 2017 opstarter jeg i stedet musikte-
rapl.

To behandlere har været på grunduddannelse i Mindfulness på Århus Universitetshospital og
kan nu kvalificere "Bevidst Nærvær", som er en fast del afgruppebehandlingen, yderligere.
En behandler tilbyder NADA efter behov, og NÅ (Anonyme Narkomaner) afholder månedligt mø-
der for de indsatte på afdelingen.
Døgnbehandlingsafdelingen har i 2016 ind-visiteret flere indsatte, som er en del af Kriminalfor-
sorgens bandeexitprogram. Denne gruppe kræver en særlig behandlingsmæssig indsats hvad
angår grænsesætning, rammer og konsekvenspædagogik. Det stiller store krav til vores faglig-
hed og kræver et fokus på adfærdskorrigerende terapi. Det er med andre ord en fagligt spæn-
dende opgave.

l sommer var behandlingsafdelingen på en vellykket shelter-tur i nærheden af Sønder Felding.
Vi cyklede de ca. 15 km ud tit lejren og to dage gik med hyggeligt samvær, fisketur, rundbold og
snobrød om lejrbålet. Det har stor betydning for både indsatte og personale at få den slags ople-
velser sammen.

Kulturturene er også altid en god oplevelse, og i 2016 er de bl. a. gået til Moesgaard Museum,
Den Gamle By i Århus, Givskud Zoo og Kattegatcentret.

^^. tllt-li)^ i(if !i|i. -a Id-ilr! 1( l

l Sdr. Omme Fængsel skal fra i 2017 ske en årlig budgetbesparelse på 2%. Derfor har fængslet
ultimo 2016 indført et ansættelsesstop for civile medarbejdere eks. socialrådgivere og admini-
strativt personale. Dette har betydet, at den faste socialrådgiver på afd. H, som var ansat på 30
timer i denne forbindelse er blevet forflyttet til en anden afdeling pr. 1. februar 2017 og en social-
rådgiver fra pension Lyng, skal fremover inddække afdeling H to dage ugentligt. En fængselsbe-
tjent, der som den eneste af de faste betjente på behandlingsafdelingen er uddannet i schema
terapi, bliver forflyttet til en anden afdeling pr. 1. marts 2017. Der er i sidste halvår af 2016 brugt
kræfter og energi på at samtale med fængslet om denne situation og være kreativ for at finde
gode dagligdags løsninger på den oplevede ressourcenedgang.
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Årsberetning for året 2016 - Fonden den selvejende institution Sydgården
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Pga. en langtidssygemelding, blev en nyuddannet psykolog ansat i et vikariat fra 1. oktober tit 1.
marts 2017. Den sygemeldte medarbejder er nu raskmeldt og tilbage på fuld tid.
Det tidligere journalsystem PCD er i 2016 blevet konverteret til et nyt journalsystem med navnet
EKJ.
Testpakken er blevet revideret i 2016. På afdeling H er opsat en stand-alone pc i et nyindrettet
kontor, hvor de indsatte på egen hånd kan gennemføre testpakken. Det sparer tid og behandler-
ressourcer.

t <1( ll<i-t, r, lril1, ;-. [ (''. t < '^ i>ln l \';)(!

Der er tale om individuelle samtaleforløb. Der har i 2016 været 27 udskrivninger, hvor 21 har
gennemført behandlingen (77,8 %). 2 personer har afsluttet forløbet på grund af løsladelse (7,4
%) Den typiske behandlingstid er på godt 2,9 måneder.

Merete Holm Bangsø - Psykolog/afdelingsleder

Il)»uiei' o^ (i]i.s]<tt]

Sydgården har følgende planer og ønsker
1) For Sydgården i Haderslev

a) Afholde kursus for samarbejdspartnere i modus-arbejde, der en central metode i det
schema terapien

b) Renovere vinduespartier/facade på den vestvendte del af den gamle hovedbygning
c) At nattevagter tager et kursus i mindfulness mhp. at mindfulness skal indgå i behandlings-

programmet
2) For Sydgårdens behandling i Statsfængslet Renbæk

a) Uddanne personale i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
3) For Sydgårdens behandling i Statsfængslet ved Sdr. Omme

a) Uddanne personale i den ambulante behandling i Sdr. Omme i ACT (Acceptance and
Commitment Therapy)

b) Indføre musikterapi som erstatning for kunstterapi
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Forlaget Sydgården ApS er stiftet af "Fonden den selvejende institution Sydgården" og er et
nonprofit selskab.

' (itlll^. l:

Forlaget Sydgården\\w som formål at udgive materiale om alkoholisme og anden kemisk af-
hængighed og emner i tilknytning hertil. Synspunkterne i forlagets udgivelser er ikke nødvendig-
vis udtryk for forlagets eller behandlingsinstitutionen Sydgårdens opfattelser eller repræsentativt
for dens behandlingsprogram.

Tabet 4 Oversiat over ud

"r-'" - T
Farvel til flasken (2004). Liz Cutland
Hvordan man forbliver ædru (1999). Terence T. Gorski, & Meriene Miller

1.397

700

1. 036 l

9.010
l

3.000

4.480

Tilbagefaldsforebyggende rådgivning - Første udgave (1997). Terence T. Gorski

\ Tilbagefaldsforebyggende rådgivning - Anden udgave (2006). Terence T. Goreki & Arthur B.
; Tmndy

Tilbagefaldsforebyggende terapi (1997). Terence T. Gorski

i Støttegmppertil forebyggelse af tilbagefald (1997). Terence T. Gorski

; Tilbagefaldets faser og advarselstegn (1997). Terence T. Gorski & Meriene Mitler
Benægtelse - En vejledning for professionelle i håndtering af benægtelse (2004). Terence T.

l Gorski, et. al.

1 Benægtelse - En arbejdsbog i håndtering af benægtelse (2004). Terence T Gorski & Stephen
F. Grinstead, et. al.

i Evaluering af de tolv trin (2006). Terence T. Goreki

' De tolv trin - hvordan og hvorfor de virker (2006). Terence T. Gorski
Tilbagefaldsforebyggende terapi. Arbejdsbog. Identifikation af tidlige advarselstegn i forbin-

, delse med personligheds- og livsstilsproblemer (2011). Terence T. Gorski & Stephen F.
Grinstead

; Behandling afalkoholafhængighed (2005). Peter M. Monti, Ronald M. Kadden, Damaris J.
Rohsenow, Ned L. Cooney, David B. Abrams

Varig forandring (2008). James O. Prochaska, John C. Noreross, Carlo C. Diclemente

Schema terapi (2016). Jeffi-ey E. Young, Janet S. Klosko & Marjorie E. Weishaar

! Bryd dine negative tankemøiistre (2016). Gitta Jacob, Hamiie van Genderen, Laura Seebauer

Vi er aktuelt i gang med at oversætte: The Schema Therapy Clinician's Guide med undertitlen A
Complete Ressource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode
Treatment Programs af Joan M. Farrell, Neele Reiss and Ida A. Shaw. Forlaget Wiley Blackwell
2014. På grund af redigering/tilpasning af begreberne l Schema terapi i forbindelse med at opla-
get blev udsolgt, har vi ikke fået færdiggjort oversættelsen inden for de aftalte 18 måneder. Vi
har søgt forlængelse.
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Ledelsesberetning, Fonden Sydgården

Hovedaktivitet

Fonden Sydgården har til formål at gennemføre behandling af personer med alkoholproblemer ud fi-a
samme formål, som KFUM's Sociale Arbejde i Danmark, hvormed man på Den Danske Folkekirkes
gmnd yder en social og diakonal indsats og bidrager til at skabe værdige kår for mennesker.
Fonden Sydgården er en behandlingsinstitution for blandingsmisbrug. Institutionen tilbyder
døgnbehandling inden for Sundhedsloven § 141. Målgruppen er folk med blandingsmisbrug, som
henvises fra bopælskommunen samt øvrige private med misbrug.

Resultatopgørelse i hovedposter:

Omsætning
Lønomkostninger
Ej endomsomkostninger
Øvrige omkostninger

Årets resultat

Realiseret

2016
kr.

17.439. 203
-12.468.446

-818.062
-4.405.629

DAe

revideret

Budget
2016
kr.

20.491.025
-15.850.320

-773.762
-3.365. 134

Afvigelser
2016
kr.

-3.051.822
3.381.874

-44.300
-1.040.495

Afvigelser
2016
%

-15
-21
6

31

-252. 934 501. 809 -754. 743

Udvalgte nøgletal jf. krav fra Socialt tilsyn

Omsætning underlagt tilsyn afd. l
Soliditetsgrad
Resultat

Resultat i forhold til omsætning
Løn, leder

Løn, borgerrelateret personale
Løn adm. og teknisk personale
Omkostninger vikar
Løn i forhold til omsætning
Bestyrelseshonorar
Omk. til kompetenceudv. ift. oms.
Ejd. omk. ift. omsætning
Sygefravasr
Personalegennemstrømning

Realiseret

2016

kr.
%

kr.
%

kr.
kr.
kr.
kr.
%

kr.
%

%

%

6.042. 858

55
-1.648.880

-27
404.931

3.040.458
983.410
469.279

82
64.375

4

13
8,9

o

Realiseret

2015

10.074.206
57

566.472
6

480.907
3.543.535
1. 174.559

612. 158
58

60. 167
4

4

Beskrivelse af seneste års faglige udvikling
Der har i 2016 vasret holdt kursus i NADA (øreakupunktur). Testpakken til brug for dokumentation
er blevet revideret, vi har revideret vores manual for modusprogrammet. Terapeuterne har vaeret
på et opfølgende kursus i advanced gruppe schema terapi.

Beskrivelse af kommende års faglige udvikling
12017 vil der blive gennemført uddannelse af pædagoger i Mindfulness. Implementering af
Mindfulness i Sydgårdens behandlingsprogram. Fortsat fokus på skærpelse afmodusprogrammet.



Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt det interne årsregnskab for 2016 for Fonden Den selvejende Institution
Sydgården.

Det interne årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der
følger af, at der er tale om et internt regnskab.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at det interne årsregnskab giver et
retvisende billede af fondens aktiver og passiver, fmansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.

Det interme årsregnskab indstilles til bestyelsens godkendelse.

Haderslev, den 28. april 2017

Forstander:

'^9^^'
Erik Hansen

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 28. april 2017:

^M , 5c^c
Kirsten Kruchov Sønderby ̂ J Bente Meunier
Format

Artrlette Nicolaisen ^É^Bad^ (/

^ '.
'^7

,.^_

Erik Berg



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Fonden Den Selvejende Institution Sydgården

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Den Selvejende Institution Sydgården for regnskabsåret l.
januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Indenrigsministeriets
bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017 af lov om sodaltilsyn.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret
l. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 70 af
18. januar 2017 af lov om socialtilsyn.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Social- og
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1676 af 16. december 2016 om revision af regnskaber for
private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængig af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA'S Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Institutionen har medtaget godkendte budgettal som sammenligningstal i årsregnskabet. Disse
sammenligningstal har ikke været underlagt vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017 af lov om
socialtilsyn. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til



hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte
driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017 af lov om sodaltilsyn.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Indenrigsministeriets
bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017 af lov om socialtilsyn. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af regnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 28. april 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Boutrup Ditlevsen

Statsautoriseret revisor



Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabsklasse B

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver mdregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fi-emtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved mdregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afh-æfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostniuger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning
måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter onikostninger til opretholdelse af fondens aktivitet, herunder
lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, administrationsomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o. l. for
fondens medarbejdere.



Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fi-a henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster og tab ved
salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, rentetillæg og rentegodtgørelse ved skattebetaling.
Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Andre Hnansielle omkostninger

Andre fmansielle omkostmnger består afrenteomkostninger. Finansielle omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Software og hardware vedrører integrering af systemer og FT- udstyr

Sofltware og hardware måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivninger foretages lineært over den forventede bmgstid, som udgør tre år. Afskrivning påbegyndes,
når aktivet er klar til bmg.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og mventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på gmnde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og
omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i bmg.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede bmgstider:

Bygninger

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
25 år

Såt

Aktiver med en kostpris på under 13 t. kr. pr. enhed udregnes i anskaffelsesåret som omkostninger
i resultatopgørelsen.



Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til
genindvindmgsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

TUgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat mdregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Gæld tU realkreditinstitutter

Gæld til realkreditmstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der
svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostnmger. Efterfølgende måles
prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og
den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, mdregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en
finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tUgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattq?ligtige indkomst, der er reguleret for betalt



Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsnmgsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.



RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016

Note

2016
DKK

Budget
2016 DKK

<
Nettoomsætning
Andre eksterne onikostninger
Bruttoresultat

Personaleomkostnmger
Af- og nedskrivninger

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle udgifter

Renter i alt

l

2

3

4

5

5

17. 439. 203
-4. 119.930
13.319.273

-12.468.446
-1. 036. 082

-185.255

o

-67. 679

-67.679

20.491. 025
-3. 540. 925
16.950. 100

-15. 850. 320
-541.748

558.032

-5.000
-51. 223

-56.223

18.516.883
-3.582.280'
14.934.603

Ml.71t.814
-1.010.597̂

2.212. 192

'":i
-200.070

^
-196. 239

Skat af ordinært resultat

ÅRETS RESULTAT

Forslag til resultatdisponering
Uddelinger

Overført resultat til egenkapital

o

-252.934

o

-252. 934
-252. 934

o

501.809

-160.000
Jl

1.855.953'

1.855.944
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BALANCE PR. 31/12
Aktiver

Erhvervede rettigheder

Immaterielle anlægsaktiver i alt

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Materielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Tilgodehavender åa salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger i alt

Omsætningsaktiver

Aktiver

Note

7a

7b

8

9

10

2016
DKK

577. 899

577.899

5. 833. 429
609.004

6.442.433

131.250

131.250

7.151.582

2.049. 868
516.778

38. 060

2.604.706

4.615.257

7.219.963

14.371.545

[^2015^
K- DKK '

101.6^

101.667<

~1
6.257. 993J

930.25Si

7.188.251>

131.250:

131.25 

J
7.421.168

1. 562. 138.
900.36^

^
2.561.921

4.493.7M'̂

7.055.705

14.476.873
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BALANCE PR. 31/12 (fortsat)
Passiver

Note

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud

Egenkapital

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser

Gæld til realkreditmstitutter 11

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfiistet del af langfiistet gældsforpligtelser 11
Modtaget forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld 12
Periodeafgrænsningsposter

Kortfristet gæld i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver

Pantsætninger og sikkerhedsstUIeIser 13

2016
DKK

640. 000
7. 318. 983

7.958.983

1.985.561

1.985.561

303.555
53.417

370.669
1.424.000
2. 157.444

117. 916

4.427.001

6.412.562

14.371.545

F2015^
DKK

640. 00<
7. 571. 91-

8.211.91-

2.290. 393

2.290J9J

1.793.208'
71. 03^

4
3.974^63'

6.264.956

14.476.873
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Egenkapitalopgørelse for 2016

Egenkapital primo
Årets resultat

Egenkapital ultimo

Virksomheds

kapital
kr.

640. 000
o

640. 000

Overført

overskud eller

underskud

kr.

7. 571. 917
-252.934

7.318.983

lait
kr.

8.211. 917
-252. 934

7.958.983
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NOTER

2016
DKK

Budget
2016

l NETTOOMSÆTNING

la DØGNBEHANDLING

Patienter øvrige kommuner mv:
Døgnbehandling 2.870 dg. å kr. 2. 100
Ophold betalt via uddeling
Gæsteophold

DØGNBEHANDLING I ALT

Ib EKSTERNE AKTIVITETER
Øvrige indtægter
Supervision og eksponering
Indtægt weekendkursus
Samtaler uden bevilling
Samtaler med bevilling
Renbæk

Sdr. Omme

Arresthusene

Gaver

Indtægt vedr. serviceloven §107 (§93)

EKSTERNE AKTIVITETER I ALT

NETTOOMSÆTNING I ALT

2 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

2a FAST EJENDOM, AABENRAAVEJ
Lokaleleje og leje afP-plads
Ejendomsskat
El, vand, varme

Reparation/vedligeholdelse ejendom og arealer
Containere, renovation mv.

Forsitainger
G4S Falck Securitas

Nyanskaffelser, fast ejendom
Andel Serviceloven §107

FAST EJENDOM, AABENRAAVEJ I ALT

6.036. 148

6.810

6.042.958

269. 952
60.000

143.756
o

15.600
4.046.928
5.237.364

803.304
o

819. 341

11.396.245

17.439.203

9. 896. 626

o

9.896.626

o

o

o

o

o

4.046.936
5.237.349

803.305
o

506.809

10.594.399

20.491.025

10.069.55<

4.650

10.074.20tf

122. 5(

16. 2C
4.006.873
3.507.8(

643.963

8.442.671

18.516.i

66. 300

30.281
547.010
348.922

38.064
37.356
33.550

o

-283.421

818.062

66.300
36. 129

584.374
110.738
35.000
38.852
32. 116
45.566

-175.313

773.762

66.3(
30. l K

450. 84C
906

43. 535,
39. 132
36. 033

o

-211. 207

455.655
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NOTER

2b KØKKEN- OG RENGØRINGSUDGIFTER
Varekøb kost

Personalekost

Savice og rekvdsitter
Blomster

Papirvarer, håndklasde- og toiletpapir
Rq)aration, køkkeninventar
Rengøringsartikler
Vinduespolering
Indgået for vask og rengøring vaerelse mv.
Udgifter Weekendkursus
Andel Serviceloven §107

KØKKEN- OG RENGØRINGSUDGIFTER I ALT

2c BEHANDLING OG PLEJE
Mentalhygiejne/undervisningsmidler
Underhold/udflugter/beklædnng
Opfølgningskursus
Forsikring vedr. beboer
Medicin mm.

Speciallæge, fysioterapi, psykoterapeut
Urinprøver
Krop/bevægelse
Aktivitetskonto

Aviser

Tab/vind på klienter
Andel Serviceloven §107

Korsel og rejseudgifter
Kørselsgodtgørelse
Øvrige kørselsudgifter
Rejseudgifter/godtgørelse
Andel Serviceloven §107

Transportmidler
Reparation og vedligeholdelse
Benzin minus indgået for kørsel
Vægtafgift og forsikring
Øvrige udgifter vedr. biler
Andel Serviceloven §107

BEHANDLING OG PLEJE I ALT

2016
DKK

700.026
-65. 121
27.427

5. 530
7.649

34. 105
81.276

924
-5.081
9.258

-356. 732

439.261

151.202
29.614

o

15.964
42.733
72. 600
38.773
36.219
28.548
23.667

-653
-189.715
248.952

197. 720
17.658

223.905
-88.798
350.485

82.920
78.866
85.038
28.851

o

275.675

875.113

Budget

714.488
-45.000
16.611
13.289
25.553
12.592
41.208

7.211
o

o

-234.448

551.504

154.828
32.417

o

15.870
70. 000
50.000
34.845
32.417
54.028
13.376

o

-105. 635
352.146

193.942
o

196.468
-64.743
325.667

89.839
60.432
76. 640

o

o

226.911

904.724

DKK^i^

..^
818. 692
.55. 14^
34. 764

6.77i
188

32.8(M
70.953

9W
.5.63J
8. 8K

-274. 551

638^61

27. 37^
4.954

15. 74^
68.28-i
79. 97 <
69.74(1
17.20^
32. 88^
18.03^

l.C
-137.43<
288.4<

80. 141
20. 61 <

-^ 85. 521
.37.4(
148. 82S

121.432
106. 108
73. 07S
19.05^

-c!
319.671;

756. 96^
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NOTER

2d INVENTAR
Nyanskaffelser og etablering
rr
Reparation og vedligeholdelse vaerelser
Forsikring (løsøre/erhverv)
Service kopimaskiner
Andel Serviceloven §107

EWENTAR I ALT

2e ADMINISTRATION
Kontorartikler

Telefon, internet, mobiltelefoner
Fragt, porto og gebyrer
Annoncer, brochurer
Abonnementer og kontingenter
Forsikring
Regnskabsassistance, konsulentbistand og revision
Rq^ræsentation/bestyrelse og styregmppe
Diverse

Socialtilsyn
Advokat- og konsulentudgifter
Hensat til imødegåelse af tab
Andel Serviceloven §107

ADMINISTRATION I ALT

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER I ALT

3 PERSONALEOMKOSTNINGER

3a LØNNINGER
Lønninger mv.
Udbetalte feriepenge
Lønninger vedr. sasrlige kursusindtægter
Pensionsbidrag finnaandel
Konsulenter/læge mv.
ATP
AfløsningA^ikar
Honorar

Forskydning, feriepengeforpligtelse
Lønrefusion

Løn vedr. Serviceloven (§107)

LØNNINGER I ALT

2016

DKK

547.050
803. 158
112. 699

15.922
32.401

-254. 140

1.257.090

35.539
280.785

14.869
161.961

15.315
23.253

461.713
2.079

10.673
33.642

104.953
o

-414.378

730.404

4.119.930

Budget

80.800
576. 120

33.222
35. 830
62.983

-157.200

631.755

48.328
118.066
22.243

221.477
37.065

o

376.539
18.857

o

35.000
47.067

o

-245.462

679. 180

3.540.925

r20lS^|
DKK

^
373. 556
758.790
108. 147.

15.795
30. 128

-263. 140
1.023.276

43. 385
286.263

13. 130
84.418
18.410'
23.253

329. 120
1.510

30.851
o

84. 72<
^ o

-207. 22-4
707.834

^
3. 582.280

12. 652. 355

222.662
183.300

1. 107. 992
345.653

70.937
983.574
206.510
368.377
-48.801

-4.711.559

11.381.000

12. 173.914
o

o

1. 602. 228
426.375

81.734
2.076.564

120.000
451.400

o

-2.780. 178

14.152.037

11.028.372
320. 820'
148.000;
939. 66^
287. 761;

58. 02d,
944. 501'

~~ 305. 150
125.502

; -182.829
^ -3. 399. 188
t 10. 575. 774
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NOTER

3b ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER
AER7AES
Forsikringer
Kursusudgifter
Stillingsannoncer
Øvrige personaleudgifter
Supervision mv.
Barsel dk

Andel Serviceloven §107

ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER I ALT

2016
DKK

96.053
118.621
606.321

4. 995
29. 112

483. 175
22.453

-273.285

Budget

110.466
161.486
677.281

18.258
47.079

981.208
o

-297.495

. Mft^
DKK

E^<
^ 98.440

108.81^
c. 204. 281

^ 4. 744
[:". 47.30 J
^ 969. 113
^ -20. 03|

.316.69^

1.087.446 1.698.283 1. 136. 04J

PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT

Gennemsnitlig antal ansatte

AFSKRIVNINGER
Ejendom
Driftmidler og inventar
Automobiler

Tab/fortjeneste ved salg af bil
Afskrivning IT

AFSKmVNINGER I ALT

12.468.446

1.036.082

15.850J20

541.748

11.711.81'

583.318
215. 564
157.284

o

79.916

343. 276
124.453
74.019

o

o

^ 590.45
229. 47

B 153-45
'16.87

^' 20.33

I.OI0.5S

FINANSIELLE POSTER

Indtægter
Bankrenteindtægter

Udgifter
Øvrige renteudgifter
Prioritetsrenter

Selskabsskat

Kursregulering v. indfiielse

FINANSIELLE POSTER I ALT

o

12.948
52.531

2.200
o

67.679

o

5.000
51.223

o

o

56. 223

^

r ?t-

l
-3.831
-3.831

al
97. 895J

0|
102. 175f
200. 070
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NOTER

6 SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Forventet pålignet skat
Årets regulering udskudt skat

SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT

7a IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Anskaffelsespris primo
Tilgang i året
Afgang i året

Anskaffelsessum i alt

Afskrivninger primo
Afskrivning i året

Akkumulerede afskrivning

Bogrøft værdi ulitmo

2016

DKK

1.424.000
-1.424.000

o

Erhvervede

rettigheder
122.000
556. 150

o

678. 150

20.334
79. 917

2015
DKK

o

160.000

160.000

100.251

577. 899

7b MATEMELLE ANLÆGSAKTIVER

Anskaffelsespris primo
Kostpris overførsel
Tilgang i året
Afgang i året

Anskaffelsessum i alt

Afskrivninger primo
Af- og nedskrivninger overførsel
Afskrivninger i året
Afskrivning årets afhændelse

Akkumulerede afskrivninger

Bogført værdi ultimo

Kontant ejendomsvurdering pr. l. oktober 2015 kr. 6. 050. 000

Grunde og
bygninger

13.027.821
o

158.754
o

13.186.575

6.769.828
o

583.318
o

7.353.146

5.833.429

Andre anlæg
driftsmateriel

og inventar

1.667.273
-584. 348

51.588
o

1.134.513

1.092.320
-584.348
215.558

o

723.530

410.<

AutomobU

701. 287
o

o

o

701.287

345.982
o

157.284
o

503. 266
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8 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Regnskabsmæsstig værdi ultimo

JIjemsted Retsform
Dattervirksomheder:

Forlaget Sydgården ApS Haderslev ApS

Kapitalandele
i tilknyttede

virksomheder

131.250

131.250

131.250

Ejerandel % Egenkapital kr. Resultat kr.

100,00 565.812 -89.333
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NOTER

9 ANDRE TILGODEHAVENDER
Mellemregning med SG. Serviceloven
Andre tilgodehavender

ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT

10

11

12

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Kasse

Indestående i pengeinstitutter
Fondens formål

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

GÆLD TIL REALKREDITINSTITUTTER

Om realkreditlånene kan oplyses følgende:
N)4a-edit, tilpasningslån
N>4a-edit, tilpasningslån
Langfristet gæld forfalden indenfor 12 måneder

GÆLD TIL REALKREDITINSTITUTTER I ALT

2016

DKK

510.903
5.875

516.778

6. 108
823.933

3.785.216
4.615.257

601.608
1.687.508
-303. 555

1.985.561

20!.5 i
DKK

M
20. 377

900J69

~å
11.430

4.482.354

_0
4.493.784

1
l. 906. 83 <
.301. 700

_.<

2.290J93

Af den langfiistede gæld forfalder:

ANDEN GÆLD

Feriepengeforpligtelse
Mellemregning nøgler
Mellemregning beboerkasse
Mellemregning patienter

ANDEN GÆLD I ALT

718.000 kr. mere 5 år efter balancetidspunktet.

2. 157. 617

1.250
-1.423

o

1.789.2-1
2.008
. M1

2. 157.444 1.793.208}

13 SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.289 t. kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regn-
skabsmaessige vasrdi pr. 31. december 2016 udgør 5. 833 t.kr.

Fonden har depopneret ejerpantebreve på i alt 1.500 t.kr. til sikkerhed for pengeinstitut.
Ejerpantebreve giver pant i ovenstående grunde og bygninger.
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SPECIFIKATIONER

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016
AFDELING l DØGNBEHANDLING

Indtægter
Betaling for ophold og eksponering
Andel Serviceloven vedr. afskrivninger §107
Øvrige indtægter og gaver

Indtægter i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
Fast ejendom
Køkken og rengøringsudgifter
Behandling og pleje
Bildrift
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration og PR

Udgifter i alt

RESULTAT før afskrivninger og renter

Bankrenter netto i alt

Prioritetsrenter mv i alt

Selskabsskat mv.

Afskrivninger i alt

RESULTAT efter afskrivninger og renter

2016

DKK

6.042.858
819.341
269. 952

7.132.151

4. 962. 453
330.732
803. 904
410.878
201.451
275. 676

94.804
766. 409

-222.920

7.623. 387

-491.236

-12.926

-52.531

-2.200

-1.089.987

-1.648.880

Budget

9. 896.626
506.809
762.389

11.165.824

6.487.082
694. 156
773. 762
547. 044
246.481
226. 911
151.066
366.799
572. 743

10.066.044

1.099.780

-5.000

-51.223

o

-541.748

501.809

201$

DKK ^

^^.^
"t 10.074.206.

643:965

:? - "^
10.718.671

o
l 5.87 j. 325
'^ 547:02^
^ 451J3t
^ 612.803
^ 237.38S

319. 6731

^ 64. 70^
695.658

r . "..»j
8.785362

i
l.933 JC

^ 3.83(1

-200.07G

-160.00«

-1.010.59-3

566.472
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SPECIFIKATIONER

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016
AFDELING 7 EKSTERNE AKTIVITETER

Indtægter
Supervision og undervisning
Weekendkursus

Samtaler med bevilling

Indtægter i alt

Udgifter
Lønninger
Køkken og rengøringsudgifter
Behandlingsudgifter
Kørsel og rejseudgifter
Administration og PR

Udgifter i alt

RESULTAT

2016

DKK

60. 000
143.856

15.600

219.456

202.214
8. 954

o

5.535
o

216.703

2015

DKK

122.500!

144. 776,

^
283.476

T~3
263.683:

^ 10.250

3.258
8.509;

0;
<<

285.70J
_4

2.753 -2.224
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SPECIFIKATIONER

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016
AFDELING 9, 6, 3 og 2 RENBÆK FÆNGSEL

Indtægter
Drift Renbæk afd. 9

Faktureret i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
El og øvrige udgifter
Køkken og rengøringsudgifter
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration, kontorhold og PR
Renter

Udgifter i alt

RESULTAT

Indtægter
Drift Renbæk hashbehandling afd. 6

Faktureret i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
El
Køkken og rengøringsudgifter
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration, kontorhold mv.

Udgifter i alt

RESULTAT

2016

DKK

2.497. 716

2.497.716

1.262. 400
226.393

10.308
6.560
6. 194

69.015
111.237
214. 935

8

1.907.051

590.665

444. 048

444. 048

310. 128
5. 284
1. 828

965
391

4.302
21. 541
31. 800

376.239

67.809

Budget

2.497. 715

2.497.715

1.930.478
225.046

o

o

17. 326
48. 382
69.282

207. 201

2.497. 715

o

444. 053

444.053

387. 157
25.965

o

o

2. 371
1. 142
1. 186

26. 232

444.053

-°1

2015
DKK

:'

2.472.984

2.472. 98.1

1.253.855
301. Il{

724
8.S

14. 05^
41. 335^
73.70SJ]

232.82^
*.

-^. ^
l.926.61 SS

546J69

£~i
439.656'

A
439. 656

296.229
6.389

1. 743,
1. 028.

553:
432

1.602
33.690

A
341.666

97.990
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Indtægter

Drift Renbæk kokainprojekt afd. 3

Faktureret i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
El
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Admmistration, kontorhold og PR

Udgifter i alt

RESULTAT

2016

DKK

555. 600

555.600

o

2. 847
2.023

53
o

1.485
46. 130

52.537

503.063

Budget

555. 603

555.603

438.563
47. 798

o

3.225
8.208

13.603
44.206

555. 603

o

2015
DKK

4
550. 104

"4
550. 104

^
149.315

11.474
1. 563.

1
11.3
47.3

221.01^

329.09C

Indtægter

Drift Renbæk efterbehandling afd. 2

Faktureret i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration, kontorhold mv.

Udgifter i alt

RESULTAT

549. 564 549.565 544. 12i

549.564

401. 736
11. 316

729
4.255

843
48.774

467.652

81.912

549.565

432. 082
47.059

3.042
6.414

17.258
43. 710

549. 565

il

544.128

387. 78^
10. 115.

o

1.973
1.747

46.334

447. 958
_1

96. 170
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SPECIFIKATIONER

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016
AFDELING 5, 10 og 4 SDR. OMME FÆNGSEL

Indtægter
Drift Sdr. Omme afd. 5

Faktureret i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
Køkken og rengøring
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration, kontorhold mv.
Renteudgifter

Udgifter i alt

RESULTAT

Indtægter
Drift Sdr. Omme efterbehandling afd. 10

Faktureret i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration, kontorhold mv.

Udgifter i alt

RESULTAT

2016
DKK

Budget

2.986. 200

2.986.200

3.141.665

-155.465

556.752

556. 752

2. 986. 194

2.986.194

2.986. 194

556. 748

556.748

2.956.63;

2.956.6321

2.299. 137

276.093
5.491

29. 094
110. 199
115.454
306. 185

13

2. 137. 230
446.036

1.935
43. 426
48.382
66. 799

242. 386
o

1.994. 91
203. 75

5.32
F , 33.07

19.35
236.07
273. 28

l
2.765.78

190.849'

^
551. 23^

551. 232

^
439. 911

80.282
3. 156

19. 567
6.262

49.855

599.032

-42.280

432.270
47.701

3. 178
8.474

18.685
46. 440

556. 748

o i

358.658
56. 167

301
12. 511'
3.459

44.573
<

475. 669

75.563
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2016
DKK

Budget 2015'
DKK

Indtægter
Drift Ambulant behandling afd. 4

Faktureret i alt

Udgifter
Lømiinger
Øvrige personaleudgifter
Køkken og rengøring
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration, kontorhold mv.
Renteudgifter

Udgifter i alt

RESULTAT

1. 694. 412

1.694.412

1. 113.848
130.253

6.371
7.351
9.819

229. 538
178. 043

o

1.675.223

19.189

1. 694. 407

1.694.407

1.328. 165
98. 552

2. 525
25. 000
14.000
50.099

176.066
o

1.694.407

o

3
o

JE
o

a
«

o

o
^

o

tf
Q"

^
o

i
A
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SPECIFIKATIONER

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016
AFDELING 8 ARRESTHUSENE

Indtægter
Drift Arresthusene afd. 8

Faktureret i alt

Udgifter
Lønninger
Øvrige personaleudgifter
Behandling og pleje
Kørsel og rejseudgifter
Inventar

Administration, kontorhold mv.
Renteudgifter

Udgifter i alt

RESULTAT

2016
DKK

803. 304

803.304

528.909

274.395

Budget

803. 305

803.305

389. 171

24. 247
578

32. 990
4.321

77.602
o

579. 010
65.970

8.097
39.599
28.044
82. 585

o

803.305

o

.^.^

^.^

-, '?...

'^r- .^
.. -. i^y^

v
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