Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens §
141
Lovgrundlag

Sundhedslovens § 141

Behov der dækkes af ydelsen

Ishøj Kommune kan tilbyde alkoholbehandling til borgere i
Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Behandlingen
kan foregå anonymt, hvis borgeren ønsker det.

Behandlingsgaranti

Alkoholbehandling er gratis og skal iværksættes senest 14
dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med
ønske om at komme i behandling.

Målgruppen

Borgere med et alkoholmisbrug samt familie og pårørende til
borgere med alkoholmisbrug.

Formålet med ydelsen

At forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme
 At give tilbud som er afpasset til den enkelte borgers
behov
 At motivere og hjælpe borgeren til en alkoholfri tilværelse eller til at mindske skadevirkningerne af forbruget mest muligt
 At nedbringe tilgangen af alkoholmisbrugere gennem
forebyggende indsatser

Aktiviteter der indgår i ydelsen






Ambulant alkoholbehandling – herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støttemedicin
Dagbehandling - efter en konkret vurdering

Døgnbehandling - efter en konkret vurdering
Familiebehandling - efter en konkret vurdering

Ved dag- eller døgnbehandling er det kommunens visitationsudvalg der er det kompetente organ.
Ydelsens omfang

Ydelsens omfang beror på en konkret og individuel vurdering.

Leverandør af ydelsen samt ydelsens
indhold

Ishøj Kommune samarbejder med følgende eksterne udbydere:

Novavi
 Ambulant behandling
 Intensiv dagbehandling
 Familiebehandling
 Pårørende behandling
 Det udgående team
Hvis en borgere ønsker behandling kan det ske ved henvendelse til Ishøj Kommunes misbrugstilbud, Pitstop på telefon
2069 2833 eller direkte til Novavi i Glostrup på telefon 3945
5500.
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Frit valg

Borgerne har ret til selv at vælge sit behandlingstilbud ved
ambulant behandling (jf. Sundhedslovens § 2 om valgfrihed).
Der er ikke frit valg af leverandør til dag – og døgnbehandling

Kompetencekrav til udfører

Det er et krav, at leverandører der udfører alkoholbehandling er oprettet på Tilbudsportalen.

brugerbetaling

Ishøj Kommune tilbyder vederlagsfri behandling til
alkoholmisbrugere. Borgeren skal dog selv dække transport
til tilbuddet.

Klagemuligheder

Klager over Ishøj Kommunes afgørelser vedrørende alkoholbehandling skal ske til Center for Socialservice i Ishøj kommune senest 4 uger efter, at borger har modtaget afgørelsen.
Klagen kan indbringes mundtligt eller skriftligt.
Ved klage over den lægelige behandling for alkoholmisbrug
skal klagen sendes til behandlingsstedet. Fastholder overlægen afgørelsen, skal klagen sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed. For nærmere oplysninger om formkrav og klagefrister, se styrelsens hjemmeside.

Udarbejdelse og opfølgning

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalgene i Ishøj og Vallensbæk Kommuner i 2018.
Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år og ved større
ændringer.
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