Social og Sundhed
Kvalitetsstandard for
Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens § 141

1. Lovgrundlag

Sundhedslovens § 141
”kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til
alkoholmisbrugere”
Stk. 2. Alkoholbehandling skal være iværksat 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. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes
anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.
Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset
hvor patienten bor.
Følgende lovbestemmelser har også betydning for
alkoholområdet:
• Servicelovens §§ 10-12, beskriver, at kommunen er
forpligtiget til at yde rådgivning til borgeren
• Servicelovens § 16, beskriver de generelle bestemmelser om
borgerens inddragelse, tilrettelæggelse og udnyttelsen af
behandlingstilbud.
• Servicelovens § 107, stk. 2, fastslår, at kommunen skal sikre,
at der er det nødvendige antal pladser til borgerne. Her menes
bl.a. boformer til midlertidigt ophold til blandt andet
alkoholmisbrugere.
• Servicelovens § 141, beskriver at kommunen er forpligtet til at
tilbyde borgeren, at lave en handleplan, som et redskab til at
sikre en helhedsorienteret og åben indsats i samarbejde med
borgeren.

2. Formål

Tilbyde rådgivning og behandling til borgere med behov for hjælp
i forbindelse med et problematisk forhold til alkohol (overforbrug
af alkohol, alkoholmisbrug, alkoholafhængighed).

3. Personkreds /
målgruppe

Målgruppen er alkoholmisbrugere over 18 år, der er fysisk og/eller
psykisk afhængige af alkohol.
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Derudover kan pårørende også henvende sig, hvis der er
alkoholmisbrug i familien, som man ønsker rådgivning om.
4. Kriterier for at få
bevilget indsatsen
5. Indsatser

At borgeren oplever at have et alkoholmisbrug.
Pårørende til misbrugere tilkendegiver en bekymring og
henvender sig med henblik på råd og vejledning.
Gruppeforløb
Som udgangspunkt antages det, at de fleste stof- eller
alkoholmisbrugere, i større eller mindre omfang vil kunne
profitere af at deltage i et gruppeforløb.
•
•

Trapperne
symboliserer et
udviklingsforløb

Tilbagefaldsforebyggelses- og nyorienterings
gruppe
Problemløsende gruppe

Motivationsgruppe
Individuelt
sundhedsfaglighed
behandling
Figur 1: Figuren illustrerer gruppeforløbene som et udviklingsforløb, hvor hvert trin
repræsenterer en udvikling i behandlingen. Udviklingsforløbet tilrettelægges
individuelt.

Beskrivelse af gruppeforløbene
Motivationsgruppe
Som udgangspunkt:
• Vil gruppen være en ”lukket” gruppe med 6-12 deltagere.
• Forventes gruppeforløbet at vare 8 uger med 2 ugentlige
samlinger. Det vil sige i alt 16 sessioner.
• Vil der være 2 gruppeledere tilknyttet gruppen.
Formål
• At give den enkelte deltager mulighed for, at blive afklaret i
forhold til sin ambivalens og eventuelle forsvarsmekanismer.
• At give deltageren en bedre forudsætning for at kunne arbejde
videre med at skabe forandring i forhold til misbruget
• At deltageren motiveres til at arbejde videre med at reducere
eller ophøre med sit misbrug.
Problemløsende gruppe
Som udgangspunkt:
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•
•

•
•
•

Vil gruppen være en ”åben” gruppe med 4 – 12 deltagere.
For at tage højde for, at mange af deltagerne ikke er samme
sted i deres forløb, er gruppeforløbet opbygget ”cirkulært”
omkring relevante temaer. Det betyder, i praksis, at
gruppelederne vurderer, hvilke opgaver det er relevant at
arbejde med på et givent tidspunkt i gruppeforløbet.
Forventes gruppeforløbet at vare i 3-5 måneder med 1
ugentlig samling.
Vil der være 2 gruppeledere tilknyttet gruppen.
Kan gruppebehandlingen eventuelt kombineres med
individuelle samtaler med deltagerens primære behandler eller
anden behandler, hvis der er dominerende problemstillinger,
der ikke omfatter selve misbruget.

Formål
• At skabe en ramme, hvor den enkelte deltager får mulighed
for at få afklaret både det overordnede mål med behandlingen
og undervejs kan arbejde med konkrete delmål.
• At få gjort målene realistiske, meningsfulde, fremadrettede,
adfærdsspecifikke og operationelle.
Tilbagefaldsforebyggelses og Nyorienterings gruppe
Som udgangspunkt:
• Vil gruppen være en ”åben” gruppe med 4 – 12 deltagere.
• Vurderer gruppelederne og deltagerne, i fællesskab, hvilke
opgaver / temaer det er relevant at arbejde med på et givent
tidspunkt i gruppeforløbet.
• Forventes Gruppeforløbet at vare i 3-6 måneder med 1
ugentlig samling.
Formål
• At fastholde den opnåede stof/alkoholfrihed.
• At forebygge risikoen for tilbagefald.
Individuel behandling
Som alternativ til gruppeforløbene kan der visiteres til individuelle
behandlingsforløb.
Lægelig behandling
Det lægelige behandlingstilbud, der retter sig mod borgere med
alkoholmisbrug, varetages af Assens Misbrugscenters
lægekonsulent. Anden medicinsk behandling foretages af
borgerens egen læge eventuelt i samarbejde med Assens
Misbrugscenter.
Visitation til døgnbehandling
Borgere, der er indskrevet i Assens Misbrugscenter, kan efter
konkret vurdering af Myndighed Social, visiteres til
døgnbehandling. Ved døgnbehandling fastsættes en egenbetaling
svarende til værdi af henholdsvis kost og logi.
7. Hvordan følges op
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på leveringen af den
bevilgede indsats?
8. Særlige forhold

handleplan efter Servicelovens § 141 og i samarbejde med
misbrugscenteret, at der følges op på behandlingsplanen for at
sikre, at støtten fortsat opfylder sit formål.
Der vil i al visitation + afgørelse blive taget udgangspunkt i LEONprincippet = Lavest Effektive Omkostnings Niveau.

9. Kompetencekrav
For at sikre den nødvendige faglige ekspertise er
til den person, der
medarbejderstaben tværfaglig sammensat.
skal levere indsatsen
Den fortløbende faglige opkvalificering og kompetenceudvikling
sikres bl.a. gennem:
• Introduktion af ansatte i Misbrugscentret, herunder
introduktion til medicinhåndtering.
• Temadage og -kurser.
• Supervision.
• Specialiseret efteruddannelse.
10. Hvem visiterer til Assens Misbrugscenter tilbyder gratis behandling til alle borgere,
indsatsen?
der har ønske om at opnå en forandring i relation til deres
alkoholforbrug. Alle borgere over 18 år kan frit henvende sig i
Misbrugscenterets afdeling i Glamsbjerg eller Assens med
anmodning om behandling. Henvendelse kan ske personligt,
telefonisk eller via e-mail.
Henvendelse kan ske direkte til misbrugscenteret eller til
Myndighed Social. Der kan ydes anonym rådgivning og vejledning.
Assens kommune
Myndighed Social
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf. 6474 7194
11. Servicemål /
sagsbehandlingstid

Der er ved lov indført behandlingsgaranti til personer over 18 år,
hvilket indebærer, at der skal sættes ind med et behandlingstilbud
senest 14 dage efter første henvendelse.

12. Klagemulighed

Hvis man ønsker at klage over Assens Misbrugscenters
behandling, det tilbud man har fået (eller ikke fået) eller andet,
som vedrører den sociale side af behandlingen, skal man i første
omgang henvende sig til:
Myndighed Social
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor man har fået
meddelelse om den afgørelse, man ønsker at klage over. Hvis
Myndighed Social ikke kan give klageren medhold, sendes sagen
videre til Det Sociale Nævn.
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Klage over den lægelige behandling
Ved klager over sundhedsfaglige afgørelser, herunder
dosisstørrelse, medicinsk behandling og udlevering af medicin skal
klagen sendes til Misbrugscenteret. Her genvurderes klagen.
Fastholdes afgørelsen, skal klagen indgives til Patientklagenævnet
som efterfølgende vil behandle klagen. Patientklagenævnets
klagefrist er 2 år.
14.
Borgerinddragelse.

Inddragelse i egen behandling
Brugerinddragelse er et helt centralt element i behandlingen.
Derfor inddrages borgeren i udarbejdelse af behandlingsplanen.
Behandlingsplanen retter sit fokus mod misbruget, under
hensyntagen til eventuel øvrig indsats omkring borgeren.
Behandlingsplanen bygger på et kontraktligt samarbejde, hvor
involvering, motivation og ansvarliggørelse i forhold til borgeren
vægtes højt.
Inddragelse i de overordnede behandlingstilbud
Jf. Lov om social service § 16 skal brugerne have mulighed for at
få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.
Misbrugscenteret vil derfor udvikle fremtidens tilbudsvifte i dialog
med brugere og interessentgrupper som fx de frivillige aktører på
området for at sikre at misbrugscenterets tilbud er i
overensstemmelse med de aktuelle behov.
Der vil løbende blive afholdt dialogmøder hvor brugere, pårørende
og de frivillige organisationer inviteres til at deltage.

15.
Kontaktoplysninger
for Assens
Misbrugscenter

Hovedafdelingen i Glamsbjerg
Assens Misbrugscenter
Dærupvej 5
5620 Glamsbjerg
6474 7970
Satellitten i Assens
Assens Misbrugscenter
Odensevej 29 C
5610 Assens
6474 7970
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