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Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141
Behandling af alkoholmisbrug
Lovgrundlag

Sundhedslovens § 141

Behov der dækkes af ydelsen

Behandling til alkoholmisbrugere

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 yde borgeren støtte og motivere så bedst mulige livsvilkår opnås
Gennem forebyggende indsatser at nedbringe
tilgangen af alkoholmisbrugere

Aktiviteter der indgår i ydelsen

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

Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen
Målgruppe for ydelsen
Ydelsens omfang

Bevillingskompetence

Borgere med et alkoholmisbrug samt familie og pårørende til alkoholmisbrugere.
Ishøj Kommune tilbyder vederlagsfri behandling til
alkoholmisbrugere.
Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal
ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.
Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri
Borgerne har to indgange til at komme i alkoholbehandling. Enten ved at henvende sig til Ishøj Kommunes
Rådgivningsteam for råd og vejledning eller ved at henvende sig direkte til et lænkeambulatorium.
Sagsbehandlerne i kommunen har alene kompetencen
til at visitere borgere med behov for behandling.
Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommu-
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nen med ønske om at komme i behandling.
Leverandør af ydelsen

Ishøj Kommune samarbejder med følgende eksterne
udbydere:
Lænken
Ambulant behandling
Intensiv dagbehandling
Familiebehandling
Pårørende behandling
Det udgående team
Blå Kors
Ambulant behandling
Intensivbehandling (dagbehandling)
Efterbehandling
Pårørendebehandling

Valgmuligheder m.h.t. leverandør

Kompetencekrav til udfører
Betaling
Klageadgang

Revidering af standarden

Det er som udgangspunkt Lænkeambulatorier samt Blå
Kors, der leverer alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141.
Det er et krav, at leverandører der udfører alkoholbehandling er oprettet på Tilbudsportalen.
Der er ingen brugerbetaling
Klage over visitation til alkoholbehandling kan alene ske
til Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune.
Ved klage over den lægelige behandling for alkoholmisbrug skal klagen sendes til behandlingsstedet. Fastholder overlægen afgørelsen, skal klagen sendes til Patientklagenævnet.
Standarden revurderes én gang årligt og er senest revurderet i 2013.

2

