Kvalitetsstandard
Ambulant behandling af alkoholmisbrug (voksne)
jf. Sundhedsloven § 141

Udkast pr. 28. august 2019
-på baggrund af høring

Ambulant behandling af alkoholmisbrug
Sundhedsloven § 141
Formål

Lovgrundlag

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



Sundhedsloven § 141
Servicelovens §§ 10-12, § 16, § 107 stk. 2, § 141

Målgruppe

Målgruppen er alkoholmisbrugere over 18 år med behov for hjælp i
forbindelse med et problematisk forhold til alkohol.

Frit valg og anonymitet

Der er frit valg vedr. ambulant behandling af alkoholmisbrug.
Det betyder, at borger selv kan vælge, hvor i landet han/hun ønsker at
modtage ambulant alkoholmisbrugsbehandling.
Det ambulante behandlingstilbuddet skal svare til Assens Kommunes
serviceniveau – som beskrevet i denne kvalitetsstandard.
Borgere, som modtager ambulant behandling for alkoholmisbrug har
mulighed for at være anonyme. Undtaget herfra er dog hvis borger i
forbindelse med sin behandling får udskrevet medicin af misbrugscentret
(Fx Antabus) (Al medicin skal indberettes til Fælles MedicinKort).

Indhold og omfang
Indhold

I ambulant behandling af alkoholmisbrug kan der iværksættes
 Afrusningsforløb, som foregår én dag om ugen
 Screening, vurdering og måling af vitalværdier
 Evt. medicinsk støttet abstinensbehandling
 Evt. efterfølgende ordination af Antabus og/eller anti-crawing medicin
Derudover kan der efter behov tilbydes
 Screening for HIV og Hepatitis
 Vaccination mod Hepatitis
 Svangerskabsforebyggelse til unge misbrugende kvinder
 NADA behandling (øreakupunktur)
 Uvisiteret cafetilbud bl.a. med henblik på at mindske risiko for tilbagefald

Omfang

Sundhedsfaglige ydelser er ikke tidsafgrænsede og afsluttes, når det bedst
mulige resultat med indsatsen vurderes at være opnået, eller når det
vurderes mere hensigtsmæssigt at fortsætte det videre behandlingsforløb i
samarbejde med borgeres egen læge.
Psykosociale indsatser er som hovedregel tidsafgrænsede og tager
udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og ønsker om behandling.
I Assens Misbrugscenter vil indsatsen typisk foregå ambulant én gang om
ugen med udgangspunkt i følgende tre hovedtemaer:
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Motivation: op til 5 samtaler/sessioner
Problemløsning: op til 12 samtaler/sessioner
Tilbagefaldsforebyggelse: op til 5 samtaler/sessioner

Efter konkret vurdering kan borgeren visiteres til yderligere et antal
samtaler, hvis der måtte være behov for det.
Såfremt der ikke sker målbar progression i behandlingsforløbet eller
borgeren flere gange udebliver, kan behandlingsforløbet blive afsluttet.
Involvering af pårørende

Pårørende til alkoholafhængige i behandling kan blive involveret i de
ambulante behandlingsforløb, i de tilfælde hvor en borger ønsker det.

Ambulant alkoholmisbrugsbehandling hos
andre tilbud

Hvis alkoholmisbrugsbehandlingen foregår hos andre
misbrugsbehandlingstilbud, skal behandlingen tilbydes inden for rammerne
af Assens Kommunes serviceniveau.

Gravide
alkoholmisbrugere

Til gravide alkoholmisbrugere kan kommunen tilbyde en kontrakt om
behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse. Jf.
Sundhedslovens § 141, stk. b-e.

Ansøgning, visitation og
sagsbehandling

Ved ønske om at komme i ambulant alkoholbehandling, kan borger
henvende sig til Assens Misbrugscenter eller anden godkendt udbyder af
ambulant behandling for alkoholafhængighed.
Ambulant alkoholbehandling er et ikke-visiteret tilbud efter Sundhedsloven.
Ambulant alkoholbehandling iværksættes på baggrund af en samtale med
borgeren, samt en lægefaglig udredning såfremt der er behov for en
medicinsk støttet indsats.

Behandlingsgaranti

Kommunen skal tilbyde alkoholbehandling senest 14 dage efter, at borgeren
har henvendt sig med ønske om at komme i behandling.
For borgere med dobbeltbelastning kan der efter en konkret, individuel
vurdering udarbejdes en fælles, koordinerende indsatsplan.

Dag- og døgnbehandling

Dag- og døgnbehandling
Borger har mulighed for at søge om dag- eller døgnbehandling.
Såfremt det vurderes, at behandlingen ikke hensigtsmæssigt kan varetages
ambulant, og der skønnes behov for dag- eller døgnbehandling, udarbejder
misbrugsbehandleren en indstilling.
Indstillingen sendes til behandling i Myndighed Social, som på baggrund af
en konkret og individuel vurdering har kompetence til at visitere til dag- eller
døgnbehandling på godkendte behandlingstilbud.

Hvad koster det for
borgeren?

Behandlingen er vederlagsfri. Det betyder, at behandlingen er gratis for
borgeren. Dette gælder for såvel sociale og sundhedsfaglige indsatser,
herunder medicinsk behandling.
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Opfølgning på indsatsen
Socialfaglig opfølgning

Ved ambulant alkoholmisbrugsbehandling i Assens Misbrugscenter vil der
være løbende og struktureret opfølgning på effekten af de socialfaglige
ydelser.
For nystartede forløb følges der op første gang efter fem samtaler.
Opfølgningen tager udgangspunkt i borgerens socialfaglige behandlingsplan,
progression i behandlingsforløb samt udvalgte parametre for borgerens
overordnede livssituation.

Opfølgning på ekstern
behandling

Hvis den ambulante behandlingen foregår på et eksternt behandlingssted,
er det behandlingsstedet, som er ansvarlig for opfølgning på forløbet.

Sundhedsfaglig
opfølgning

Borgerens sundhedsfaglige behandlingsplan udarbejdes af en læge, som
også er ansvarlig for løbende opfølgning og effektmåling.

Koordinering

I de tilfælde, hvor der både arbejdes med en socialfaglig og en
sundhedsfaglig behandlingsplan, vil der blive sikret koordinering mellem
disse.

Klagemuligheder

Klager i forbindelse med ambulant alkoholmisbrugsbehandling skal rettet til
det sted, hvor beslutningen er truffet/handlingen har fundet sted.

Socialfaglig behandling

Klager vedr. behandlingstilbuddet rettes til ledelsen ved det
behandlingssted, der har truffet afgørelsen.

Sundhedsfaglig
behandling

Klage vedr. sundhedsfaglig behandling skal rettes til Styrelsen for
Patientklager. Klagen skal sendes digitalt via borger.dk (Kræver NemID)
Mere information om klagemuligheder findes på
www.borger.dk/sundhed-og-sygdom
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