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Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland
YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND

Alkoholbehandling

Indsatsens lovgrundlag?

Sundhedsloven § 141:
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen 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.
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.

Hvilket behov dækker indsatsen?

Borgere med et afhængighedsforhold til alkohol og et ønske om
at ændre dette.

Hvad er formålet med indsatsen?

At afklare, afdække, motivere, behandle og forebygge.

Følgende aktiviteter indgår i
indsatsen:

Visiterede målrettede indsatser ud fra en konkret faglig vurdering.
Afdækkende og dataindsamlende proces til i samarbejde med
borgeren, at få udarbejdet en målsætning og behandlingsplan.
Implementere opnåede færdigheder i borgerens hverdag.

Indsatsens omfang:
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I henhold til det udarbejdede ydelseskatalog.
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Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, som ud fra en faglig og individuel vurdering skønnes, at
kunne indgå i og profitere af behandlingen.

Krav til borgeren for at modtage indsatsen:

Det er en forudsætning, at borgeren, ud fra en faglig vurdering
er motiveret for behandling.

Hvem leverer indsatsen?

Medarbejdere i Alkoholrådgivningen, jævnfør ydelseskataloget.

Valg af leverandør:

I henhold til Sundhedsloven §141 stk. 6 kan borgeren vederlagsfrit søge ambulant behandling, hvor vedkommende måtte ønske
dette. I Lolland Kommune er det Alkoholrådgivningen, der yder
denne behandling samt indstiller til behandling i døgnregi via
visitationsudvalget i Social- og Sundhedssektoren.

Hvordan følges op på indsatsen?

Der følges op i henhold til behandlingsplan samt Sundhedsstyrelsens indberetningssystem.

Klagemuligheder:

Klage over lægelige afgørelser sendes til Social- og Sundhedssektoren i Lolland Kommune, som efter en revurdering af afgørelsen
videresender klagen til Patientklagenævnet.
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Stofmisbrugsbehandling

Hvad er indsatsens lovgrundlag?

For den medicinske del af behandlingen:
Sundhedsloven § 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri
lægelig behandling mod euforiserende stoffer til stofmisbrugere.
Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne
institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.
Stk. 3. 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.
For den psykosociale del af behandlingen:
Serviceloven § 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af
stofmisbrugere.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
Stk. 3 Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive
behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat
behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til
efter stk. 1.
Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive
behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud,
end det kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk.1.
Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til
stofmisbrugeren taler for det.
§ 101 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere
leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af
stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der
ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via
hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende
samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal
tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet
opnås.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling
efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3,
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hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som
kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk. 2.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører
af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal behandle
henvendelser, jf. stk. 3, og træffe afgørelse om behandling
på baggrund af en afklarende samtale.
Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet
med anonymitet opnås.
Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset
behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

Hvilket behov dækker
indsatsen?

Borgere med et afhængighedsforhold til euforiserende stoffer og et ønske om at ændre dette.

Hvad er formålet med
indsatsen?

At afklare, afdække, motivere, behandle og forebygge.

Følgende aktiviteter
indgår i indsatsen:

Visiterede målrettede indsatser ud fra en konkret lægelig og behandlingsfaglig vurdering
Afdækkende og dataindsamlende proces til i samarbejde med borgeren
at få udarbejdet mål- og behandlingsplan
Implementere opnåede færdigheder i borgerens hverdag.

Indsatsens omfang:

I henhold til det udarbejdede ydelseskatalog.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, som ud fra en faglig og individuel vurdering skønnes at kunne
indgå i og profitere af behandlingen.

Krav til borgeren for at
modtage indsatsen:

Det er en forudsætning, at borgeren ud fra en faglig vurdering er motiveret for behandlingen.

Hvem leverer indsatsen?

Medarbejdere i Rusmiddelcenter Lolland, jævnfør ydelseskatalog.
Den medicinske behandling varetages af læge.

Valg af leverandør:

I henhold til Servicelovens §101 stk. 4 kan stofmisbrugeren, der er visiteret til behandling, vælge at blive behandlet i et andet offentligt tilbud
eller tilsvarende godkendt behandlingstilbud.
I Lolland kommune er det Rusmiddelcenter Lolland, der yder både den
medicinske og psykosociale behandling, samt indstiller til behandling i
døgnregi via Social- og Sundhedssektoren.
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Hvordan følges op på
indsatsen?

Der følges op i henhold til behandlingsplan og Sundhedsstyrelsens indberetningssystem.

Er der klagemulighed
over vurdering af indsatsen?

Klage over afgørelser sendes til Social- og Arbejdsmarked sektoren i
Lolland Kommune, som efter en revurdering af afgørelsen videresender
klagen til rette ankeinstans.
Klage over afgørelser vedrørende den psykosociale behandling, behandles af Det Sociale Nævn, jfr. Retssikkerhedslovens § 60.
Klage vedrørende medicinsk afgørelse behandles af Patientklagenævnet.
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Åben/ anonym rådgivning

Hvilket behov dækker indsatsen?

Borgere, der ønsker information samt råd og vejledning i forhold til
misbrugsproblematikker.

Hvad er formålet med indsatsen?

Information om indsatsområderne i Rusmiddelcenter Lolland.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Telefonisk eller personlig samtale.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Indsatsens omfang:

Alkoholrådgivningen:
Mandag og torsdag fra kl.16:00 til kl.18:00.
Voksenrådgivningen og ungerådgivningen:
Mandag til fredag fra kl. 9:00 til kl.12:00.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Konsulenten skal have bred viden om misbrugsområdet og behandlingstilbuddene.
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Afklarende samtaler

Hvilket behov dækker indsatsen?

Behovet for at afklare, hvilket behandlingstilbud der er relevant for
borgeren.

Hvad er formålet med indsatsen?

At få afdækket misbrugets karakter og omfang samt få klarhed over,
hvilket behandlingstilbud borgeren kan profitere af.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?
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•
•
•

Afdækkende terapeutiske samtaler
Udarbejdelse af behandlingsplan og ASI skema
Indhentning af relevante sagsakter

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, der er omfattet af § 141 i Sundhedsloven og § 101 i Serviceloven.

Indsatsens omfang:

En samtale af ca. en times varighed.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren kan være påvirket i en sådan grad, at det kan have indflydelse på samtalen.
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Anonym stofmisbrugsbehandling

Hvilket behov dækker indsatsen?

Behovet for at modtage anonym stofmisbrugsbehandling jf. SEL §
101a med mulighed for nem og diskret adgang.

Hvad er formålet med indsatsen?

At borgeren via gruppeforløb bliver i stand til at reflektere over eget
liv, og derved opnår forandring i handlingsmønstre.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

•
•
•

Afklarende samtale
Gruppebehandling
Mulighed for individuel afsluttende samtale.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere med stofmisbrug, der ud over deres misbrug ikke er belastet
socialt, og som har en relativ tæt tilknytning arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet.

Indsatsens omfang:

1 afklarende samtale, 6 x gruppebehandling á ca. 2 timers varighed
og 1 afsluttende samtale.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland eller i rusmiddelcenter i anden
kommune.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren kan være påvirket i en sådan grad, at det kan have indflydelse på samtalen.
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Lægefaglig indsats

Hvilket behov dækker indsatsen?

Dækning af behovet for en lægefaglig vurdering.

Hvad er formålet med indsatsen?

Formålet er at afklare og iværksætte medicinsk behandling i form af
substitution eller anden støttemedicin, samt afklare om der kan være
tale om somatiske eller psykiatriske problematikker udover misbruget.
Hensigten er at borgeren bliver i stand til at indgå i et terapeutisk
forløb.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Hvem kan modtage

•
•
•
•
•

Ordination af medicin
Samtale
Fysisk undersøgelse
Blodprøver
Vaccination for hepatitis

indsatsen?

Borgere, der ønsker at blive eller er indskrevet i Rusmiddelcenter
Lolland.

Indsatsens omfang:

Konsultation efter behov.

Hvem leverer indsatsen?

Lægen.

Kompetencekrav til

Læge med kendskab til området.

Udføreren:
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Opfølgning:

For løbende at evaluere på den lægefaglige indsats, inddrages den
medicinansvarlige og konsulenten.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren kan være påvirket i en sådan grad, at det kan have indflydelse på samtalen.
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Medicinudlevering

Hvilket behov dækker indsatsen?

At sikre lægens ordination af støtte- og substitutionsmedicin følges.

Hvad er formålet med indsatsen?

At sikre en korrekt og faglig kompetent udlevering af den ordinerede
medicin, og at denne indtages korrekt.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

•
•

Vurdering af borgerens tilstand samt eventuelt sidemisbrug
Kontrol af medicinsk indtagelse

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere indskrevet i Rusmiddelcenter Lolland.

Indsatsens omfang:

Individuel, ofte daglig vurdering.

Hvem leverer indsatsen?

Medicinuddeler i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til
udføreren:

Uddannet social- og sundhedsassistent, eller anden faglig kompetencegivende uddannelse, der giver retten til at udlevere og dosere medicin.

Opfølgning:

Løbende opfølgning.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Nogle borgere ønsker at indtage medicinen på anden vis end den af
lægen ordinerede, hvilket kræver en høj grad af kontrol.
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Akupunkturbehandling - NADA

14

Hvilket behov dækker indsatsen?

Borgerens behov for at blive mere harmonisk og mentalt samlet.

Hvad er formålet med indsatsen?

At mindske stoftrang og abstinenser samt forebygge tilbagefald.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Akupunkturbehandling ved brug af NADA punkter med akupunkturnåle eller magneter, Detox-te samt evt. beroligende musik.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere der er indskrevet i Misbrugscenter Lolland.

Indsatsens omfang:

Individuelt, alt efter hvor borgeren befinder sig i sit behandlingsforløb.

Hvem leverer indsatsen?

Ansatte i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Uddannelse i denne akupunkturform.

Opfølgning:

Løbende opfølgning.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Opmærksomhed på borgernes individuelle grænser og privatsfære.
Indtagelse af rusmidler kan nedsætte effekten.
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Motiverende forløb

Hvilket behov dækker indsatsen?

Intensiv motivation.

Hvad er formålet med indsatsen?

At borgeren bliver motiveret for ændringer i forhold til sit misbrug.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Individuelle terapeutiske samtaler.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere omfattet af § 141 i Sundhedsloven og § 101 i Serviceloven,
som er uafklarede i forhold til behandlingsbehov.

Indsatsens omfang:

Samtaler efter behov.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Erfaring i motivationsarbejde.

Opfølgning:

Der vurderes løbende på borgerens udvikling af motivation.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren kan være påvirket af rusmidler, hvilket kan gøre kontakten
vanskelig.
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Terapeutisk forløb

Hvilket behov dækker indsatsen?

Udvikling af mestringsstrategier i forhold til borgerens livssituation.

Hvad er formålet med indsatsen?

At borgeren via samtale bliver i stand til at reflektere over eget liv,
og derved opnår forandring i handlingsmønstre.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?
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•
•

Terapeutiske samtaler
Opgaver

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere omfattet af § 141 i Sundhedsloven og § 101 i Serviceloven.

Indsatsens omfang:

Individuelt - i strukturerede forløb.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Erfaring i arbejdet med terapeutiske forløb.

Opfølgning:

Foretages løbende og efter aftale med borgeren.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren skal være klar til at indgå i et terapeutisk forløb, ofte i forlængelse af et afklarende og motiverende forløb.
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Gruppebehandling

Hvilket behov dækker indsatsen?

Behandling i et socialt og dynamisk samspil med ligestillede.

Hvad er formålet med indsatsen?

Forskellige grupper kan etableres efter behov med det formål at
støtte borgeren i fastholdelse af:
•
•
•

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Opbygning af selvværd
Ophør eller reduktion i brugen af rusmidler
Skabe netværk

Gruppebehandling med en kombination af opgaver, oplæg fra konsulent samt udveksling af erfaring og viden deltagerne imellem.
Kan kombineres med terapeutisk forløb og NADA-akupunktur.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere omfattet af § 141 i Sundhedsloven og § 101 i Serviceloven.

Indsatsens omfang:

6 – 8 uger, hvor forløbets varighed varierer i de forskellige grupper.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Erfaring med gruppebehandling.

Opfølgning:

Der følges løbende op på behandlingens effekt i gruppen og individuelt med konsulent.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Det er en forudsætning, at borgeren har deltaget i de afklarende
samtaler.
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Tilbagefaldsforebyggende behandling

Hvilket behov dækker indsatsen?

Behovet for at borgeren kan bevare sin tilværelse uden rusmidler.

Hvad er formålet med indsatsen?

At forebygge tilbagefald og holde fokus på tilbagefaldssymptomer.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

18

•
•
•
•

Samtaler af terapeutisk karakter
Behandlingsaftale
Urinprøvekontrol
Introducere til stoffrit netværk

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere med tidligere afhængighed.

Indsatsens omfang:

Individuelt efter behov.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Opfølgning:

Løbende opfølgning.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

At almindelige dagligdags problematikker kan være en udfordring.
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Opfølgning på afsluttet stofmisbrugsbehandlingsforløb

Hvilket behov dækker indsatsen?

Monitorering af stofmisbrugsbehandlingsforløbets fortsatte effekt

Hvad er formålet med indsatsen?

At sikre at borgeren fortsat ikke har behov yderligere stofmisbrugsbehandling.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Kontakt til borgeren pr. brev eller telefonisk.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, som har afsluttet et stofmisbrugsbehandlingsforløb jf. SEL §
101.

Indsatsens omfang:

1 måned efter, og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Opfølgning:

Se indsatsens omfang.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Opmærksomhed på at det ikke er alle borgere, der ønsker denne
opfølgning.
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Ambulant tilbagefaldsbehandling

Hvilket behov dækker indsatsen?

Borgere, som oplever tilbagefald fra et liv uden rusmidler.

Hvad er formålet med indsatsen?

At borgeren hurtigst muligt genoptager en tilværelse uden rusmidler.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

•
•
•
•
•
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Medicinsk nedtrapning
Urinprøvekontrol
Individuelle samtaler med fokus på bevidstgørelse af
grundlæggende årsager til tilbagefald
Ved terapeutiske redskaber at hjælpe borgeren tilbage til
en alkohol- og stoffri tilværelse
NADA akupunktur

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere i tilbagefald, som tidligere har modtaget behandling og opnået et liv uden rusmidler.

Indsatsens omfang:

Individuel.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Opfølgning:

Løbende opfølgning.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren forventes tidligere at have erhvervet redskaber til at opnå
et liv uden rusmidler, derfor tager behandlingen et individuelt udgangspunkt.
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Aktiviteter - Motion

Hvilket behov dækker indsatsen?

Ændring af livsstil.

Hvad er formålet med indsatsen?

Bryde mønstre, mærke egen krop, lære egne grænser, tilføre ny
energi, sundt indhold i sit liv.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Individuelt tilrettelagt motionsprogram.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere indskrevet i Rusmiddelcenter Lolland -

Indsatsens omfang:

Varierende men typisk 2-3 gange ugentlig.

Hvem leverer indsatsen?

Motionscenter eller idrætsklub i Lolland Kommune, som konsulenten
henviser til.

Kompetencekrav til udføreren:

Instruktører i motionscentre og idrætsklubber.

Opfølgning:

Løbende opfølgning.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Borgeren må ikke være aktivt misbrugende eller på høje doser substitutionsmedicin.

Individuel vurdering ud fra, hvor den enkelte borger er i sit behandlingsforløb.

Opmærksomhed på at afhængighed af rusmidler kan erstattes af
afhængighed af motion.
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Sagsfremstilling ved ansøgning om
døgnbehandling

22

Hvilket behov dækker indsatsen?

Udarbejdelse af sagsfremstilling med udredning og vurdering til brug
for visitationsudvalget.

Hvad er formålet med indsatsen?

Udrede og afdække behovet for døgnbehandling.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Samtaler og udarbejdelse af sagsfremstilling til visitationsudvalget.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere, der har behov for døgnbehandling.

Indsatsens omfang:

Individuelt efter behov.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Opfølgning:

Konsulenten fremlægger den enkelte sag i visitationsudvalget.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

I sagsfremstillingen lægges der særlig vægt på konsulentens indstilling, arbejdspunkter og borgerens motivation samt at alle ambulante
tilbud er udtømt.
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Tilsyn med borgere i døgnbehandling

Hvilket behov dækker indsatsen?

At sikre borgeren i døgnbehandling modtager den visiterede behandling.

Hvad er formålet med indsatsen?

At sikre borgeren får den behandling, der er udtrykt forventning om
til døgnbehandlingsstedet.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

•
•

Tilsynsbesøg
Telefonisk kontakt

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere bevilget døgnbehandling.

Indsatsens omfang:

Efter behov.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland i samarbejde med rusmiddelkoordinator for myndighedsdelen med visitation og handleplan jf. SEL §
141.

Kompetencekrav til udføreren:

Erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Opfølgning:

Løbende opfølgning.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

At der i døgnbehandlingen også arbejdes med en plan for det videre
forløb efter endt døgnbehandling.
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Faglig sparring

Hvilket behov dækker indsatsen?

At samarbejdspartnere får øget handlemuligheder i forhold til borgere med misbrugsproblematik.

Hvad er formålet med indsatsen?

At give samarbejdspartnerne mulighed for at:
•
•
•
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Få indsigt og kendskab til misbrugsproblematikker
Udvikle og indarbejde handlekompetencer i arbejdet med
borgere med misbrug
Blive reflekterende på egen praksis, og identificere uhensigtsmæssige arbejdsmetoder

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Telefonisk eller personlig samtaler, individuelt eller i gruppe.

Hvem kan modtage indsatsen?

Interne og eksterne samarbejdspartnere.

Indsatsens omfang:

Efter behov.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Erfaring i misbrugsbehandling.

Opfølgning:

Vurderes løbende.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Rollefordelingen i forhold til borgeren – at det er Misbrugscenter Lolland der udfører misbrugsbehandlingen hvor samarbejdspartnerne
har deres kerneopgaver.
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Tværfagligt samarbejde, koordineret
indsatsplan og handleplan jf. SEL § 141

Hvilket behov dækker indsatsen?

Indsatsen dækker behovet for tværfagligt samarbejde omkring borgere med tilknytning til flere indsatsområder.
For den koordinerede indsatsplan jf. sundhedsaftalen med Region
Sjælland. Målgruppen er borgere med samtidig psykisk lidelse og
skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler.

Hvad er formålet med indsatsen?

At sikre borgeren helhedsorienterede og sammenhængende indsatser.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Samarbejde med:

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere indskrevet i Rusmiddelcenter Lolland.

Indsatsens omfang:

Telefonisk samt ved samarbejds- og netværksmøder.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland og rusmiddelkoordinator for
myndighedsdelen, ved udarbejdelse af handleplaner jf. SEL § 141.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling og
rusmiddelkoordinator med socialfaglig uddannelse.

Opfølgning:

Evalueres individuelt.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Forskellig forforståelse faggrupperne imellem.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Kommunale afdelinger
Sygehuse
Psykiatrien i Region Sjælland
Kriminalforsorgen
Krisecentre
Børn og Unge
Politi
samt andre relevante
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Kontrol
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Hvilket behov dækker indsatsen?

At varetage kontrolfunktion i forhold til rusmidler.

Hvad er formålet med indsatsen?

Udfærdigelse af dokumentation og alkoholmetertest efter henvisning.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Urinprøver og alkoholmetertest.

Hvem kan modtage indsatsen?

Borgere der er henvist af andre instanser. For eksempel kriminalforsorgen og Børn- og Ungesektoren.

Indsatsens omfang:

Omfanget er individuelt, dog anbefales urinprøve 3x ugentlig.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Konsulent med erfaring i kontrolfunktionen.

Opfølgning:

Opfølgning efter aftale.

Er der særlige forhold at
tage hensyn til?

Som udgangspunkt anbefales det at prøvetagning foretages på Rusmiddelcenter Lolland.
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Undervisning, oplæg m.v.

Hvilket behov dækker indsatsen?

Efterspørgsel på fagspecifik viden indenfor misbrugsområdet.

Hvad er formålet med indsatsen?

Formidle viden indenfor misbrugsområdet.

Hvilke aktiviteter indgår i
indsatsen?

Oplæg og foredrag.

Hvem kan modtage indsatsen?

Uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere.

Indsatsens omfang:

Efter aftale.

Hvem leverer indsatsen?

Konsulent i Rusmiddelcenter Lolland.

Kompetencekrav til udføreren:

Erfaring i og kendskab til misbrugsbehandling.

Opfølgning

Evalueres løbende.
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