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Indledning
I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller stoppe deres misbrug,
et tilbud om socialbehandling for misbruget.
Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de
konkrete afgørelser og den leverede hjælp.

Politisk
besluttet
serviceniveau

Myndighedes
visitation og
afgørelse

Leverandøres
udførelse af
ydelsen

Borgeren

Tilbuddet gives ud fra en individuel helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer
og med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.
Hjælpen er et supplement til det, den enkelte selv er i stand til at udføre.
Tilbuddet gives i et respektabelt samarbejde mellem borgeren og medarbejderne.

Med venlig hilsen
Fredensborg Kommune
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Kvalitetsstandard for social behandling af alkoholmisbrug
Lovgrundlag

Sundhedslovens § 141

Kommunen 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.
Byrådets pejlemærker

Kvalitetsstandarden refererer til Byrådets pejlemærker – ”Du kan mere
end du tror”, og ”Livskvalitet i hverdagen”.

Formålet

Fredensborg Kommune skal bidrage til at alkoholmisbrugere reducerer
eller stopper misbruget, og de heraf følgende sociale og
sundhedsmæssige problematikker.

Målet er at:
Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt
udviklingsmuligheder
Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem
behandling, rådgivning og vejledning
Forebygge negative følgevirkninger af fysisk, psykisk og social
karakter
I det omfang det er nødvendigt, muligt og relevant inddrages
borgerens familie og nære relationer i den sociale behandling
Behandlingen tilbydes på det mindst indgribende niveau overfor
borgeren og der tilstræbes behandling ud fra nærhedsprincippet.

Målgruppe

Alle alkoholmisbrugere over 18 år som ønsker at reducere eller stoppe
deres misbrug, kan modtage et tilbud om socialbehandling for
misbruget. Rådgivning og behandling sker anonymt, hvis borgeren
ønsker det. Borgernes pårørende tilhører også målgruppen. Unge
mellem 18-29 år og familier med børn har en særlig opmærksomhed og
prioritering.
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Henvisning

Borgere med ønske om behandling eller rådgivning vedr.
alkoholmisbrug, kan telefonisk, elektronisk eller ved personlig
henvendelse tage kontakt til Center for Familie og Handicap eller
Rusmiddelcenter Fredensborg.

Rusmiddelcenter Fredensborg
Byvejen 14,
2990 Nivå
Tlf. 22 27 75 47
fredensborg@fredensborg.dk
Borgeren kan frit vælge mellem ambulante tilbud, der fremgår af
Tilbudsportalen.dk.
Ambulant behandling

Alkoholmisbrugere bliver primært tilbudt ambulant behandling på et
relevant offentligt eller privat behandlingstilbud, afhængig af individuelle
behov.

Ambulant behandling er kendetegnet ved fremmøde på ambulatorier to
til fire gange om måneden afhængig af leverandørernes tilbud.
Behandlingsformen er almindeligvis gruppebehandling eller individuel
behandling. Bevillingen gives for tre måneder. Bevillingen kan
forlænges på baggrund af status fra behandlingssted, og ansøgning fra
borger.

Det foretages opfølgning på baggrund af status og deltagelse i
netværksmøder.

Dagbehandling

Borgere kan visiteres til dagbehandling, såfremt misbrugsproblemet
kræver en tættere behandlingsindsats. Borgerne tilbydes almindeligvis
behandling tre til fem dage om ugen indeholdende gruppebehandling
individuel behandling, praktisk vejledning og hjælp.

Bevillingen gives for 6 – 10 uger. Bevillingen kan forlænges på
baggrund af status fra behandlingsstedet og ansøgning fra borger.
Der foretages opfølgning på baggrund af status og netværksmøder.
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Døgnbehandling

Døgnbehandling kan bevilges efter en konkret individuel vurdering af
visitationsudvalget i Center for Familie og Handicap.

Brugerbetaling

Borgere, der tilbydes ambulant eller dagbehandling betaler ikke for
behandlingen.

For borgere i døgnbehandling opkræves en egenbetaling.
Brugerinddragelse

Borgeren deltager i samarbejdet omkring tilrettelæggelsen af
behandlingen, og i videst muligt omfang ud fra borgerens opfattelse af
problemet. Borgeren gennemlæser og godkender behandlingsplanen
inden den effektueres. Borgeren er således medansvarlig for
gennemførelse og løsning af de problemer der er knyttet an til
stofmisbrugsproblematikken.

Lovgivning og

Der fremgår af Sundhedslovens § 141, at Kommunalbestyrelsen skal

behandlingsgaranti

tilbyde behandling af alkoholmisbrugere, og at tilbud skal iværksættes
senest 14 dage efter personlig henvendelse. Behandlingsgarantien,
vedrører den sociale indsats, men ikke den medicinske behandling.
Fristen i behandlingsgarantien kan fraviges, hvis borgeren udebliver fra
behandlingsaftaler eller ikke samarbejder omkring indhentning af
relevante oplysninger for at få lavet en behandlingsplan.
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Sagsbehandling og klagegang

Kommunen beslutter, om borgeren skal tilbydes ambulant-, dag- eller
døgnbehandling.
Der kan ikke klages til patientklagenævnet over kommunens beslutning
om behandling.
Der kan heller ikke klages over beslutningen til andre myndigheder,
men der kan klages over Kommunens generelle serviceniveau, herunder
hvilke tilbud og pladser, der skal være til rådighed, personalets
optræden m.v.
Klager over dette sendes til:
Fredensborg Kommune,
Center for Familie og Handicap,
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal.
Mail: fredensborg@fredensborg.dk

Generelt om

Kvalitetsstandarderne revurderes og behandles politisk minimum én

kvalitetsstandarder

gang i hver valgperiode og ved lovændringer.
Fredensborg Kommunes Handicapråd høres ved revision af standarden.
Kvalitetsstandarden er tilgængelig på kommunens hjemmeside – indsæt
link.

Godkendt af Fredensborg Kommunes Byråd den 16. december 2019
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