KVALITETSSTANDARD
Alkoholbehandling
Sundhedsloven § 141, LBK 903 af 26/08/2019
Vejledning 9674 af 30/06/2017
LOVGRUNDLAG

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14
dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til
kommunen med ønske om at komme i behandling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud
om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.
Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte
kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser
m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.
Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender
og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af
og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder
benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med
minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling.
Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere
skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker
det.
Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.
§ 141 a. (Ophævet)
§ 141 b. I forbindelse med tilbud om støtte til alkoholmisbrugere i form af døgnophold efter § 141 skal kommunalbestyrelsen tilbyde en gravid alkoholmisbruger at
indgå en kontrakt om behandling for alkoholmisbrug
med mulighed for tilbageholdelse efter denne bestemmelse og §§ 141 c-141 e.
§ 141 c. Under en behandling omfattet af § 141 b kan
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tilbageholdelse ske, når der er en begrundet formodning om, at den gravide alkoholmisbruger vil afbryde
den aftalte behandling, og det vil være uforsvarligt ikke
at tilbageholde den pågældende, fordi
1) den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende fare for at skade fosteret,
2) udsigten til ophøret af misbruget eller en betydelig
og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive
væsentligt forringet eller
3) den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.
Stk. 2. Tilbageholdelse kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige.
FORMÅL

Det overordnede formål med indsatsen er at tilbyde den
enkelte borger med alkoholproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker og behov.
Målet er, at støtte borger i at blive og holde sig ædru eller at nedsætte sit alkoholforbrug, så der ikke sker skadevirkninger af social- eller sundhedsmæssig karakter
eller at sådanne minimeres.
Igennem behandlingsforløbet tilegner borger sig værktøjer og strategier til håndtering af misbrugsproblematikker mhp. at forhindre tilbagefald til alkoholmisbrug.

INDHOLD

Behandlingstilbuddet tilrettelægges efter den enkelte
borgers behov og livssituation og kan være både uvisiteret og visiteret.
De uvisiterede tilbud kan fx være:
 Åben og anonym rådgivning
 Opsøgende tilbud
 Forebyggelse og undervisning
 Ambulant behandling
De visiterede tilbud kan indeholde:
 Ambulant behandling
 Dagbehandling
 Døgnbehandling
Behandlingen tilbydes så vidt muligt på Brønderslev
Rusmiddelcenter.
Alkoholbehandlingen er gratis.
Behandlingen koordineres med relevante samarbejdspartnere, fx Jobcenter, som kan medvirke til opfølgning
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på indsats, forebyggelse af tilbagefald, social kontakt
m.v., således at borgeren kan bevare eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet og få støtte til at finde alternativer til misbruget.
MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER

Målgruppen/personkredsen er borgere over 18 år, som
ønsker hjælp til at håndtere et alkoholmisbrug.

OMFANG/VARIGHED

Omfang og varighed afhænger af en konkret og individuel vurdering. Typisk tildeles et forløb af 12-16 ugers
varighed.

TILDELING

Borgere, der er fyldt 30 år, skal kontakte Visitationen,
Det Specialiserede Område. Borgere under 30 år skal
kontakte Ungecentret.
På baggrund af kontakt til Visitationen, Det specialiserede Område eller Ungecentret udarbejdes en konkret
og individuel udredning med henblik på at vurdere det
rette tilbud og indsats.
Som grundlag for behandlingen udarbejder kommunen
en indsatsplan i samarbejde med borger, hvori beskrives overordnet formål og delmål, der skal arbejdes med
i behandlingsforløbet.
Borgeren modtager en skriftlig afgørelse.
Behandlingsforløbet skal iværksættes senest 14 dage
efter henvendelse til kommunen, med mindre borger
ønsker behandlingen iværksat senere.

LEVERING AF INDSATS

De ambulante behandlingstilbud leveres af Brønderslev Rusmiddelcenter, et kommunalt behandlingstilbud,
der er godkendt af Socialtilsynet.
Døgnbehandling sker i private døgninstitutioner, der er
godkendt af Socialtilsynet.

KVALITETSKRAV TIL LEVERANDØR

Behandlingsinstitutionen fører journal over behandlingsforløbet og har pligt til at orientere bevilgende myndighed, såfremt behandlingsforløbet ikke forløber efter
planen.
Behandlingsinstitutionen skal have ansat fagligt kompetent personale med særlig uddannelse og viden om
misbrugsbehandling.
Behandlingen skal kunne iværksættes indenfor få dage
fra kommunen har udarbejdet sin bevilling, med mindre
borger ønsker behandlingen påbegyndt senere.
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OPFØLGNING

Der afholdes opfølgningsmøder mindst hver 3. måned
med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere behandling og eventuelt supplerende sociale indsatser.

SÆRLIGE FORHOLD
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