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11 -- IInnddlleeddnniinngg
Ved strukturreformen den 1. januar 2007 overtog Holstebro Kommune opgaverne
vedrørende rådgivning og behandling af alkoholmisbrugere fra Ringkjøbing Amt.
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Holstebro, Lemvig og Struer
Kommuner om opgaverne på området. Således varetager Alkoholbehandlingen i
Holstebro behandlingen af borgere og pårørende til alkoholmisbrugere fra
Lemvig, Struer og Holstebro kommuner.
Alkoholbehandlingen, Holstebro er en del af Center for Rusmiddel og
Forebyggelse i Center for Socialt Udsatte, der hører under Socialafdelingen.
Alkoholbehandlingens leder refererer til centerleder for Socialt Udsatte, HansJørgen Niewald.
Politisk henhører området under Socialudvalget.
Tilbud til stofmisbrugere og deres pårørende varetages af Stofbehandlingen
Holstebro.

BEHANDLING FOR ALKOHOLMISBRUG
Lovgrundlag
Nedenfor er lovgrundlaget for Alkoholbehandlingen Holstebros aktiviteter og
tilbud beskrevet:

Rådgivning og behandling for alkoholmisbrug
Holstebro Kommune har jævnfør Sundhedslovens § 141 – et tilbud om
rådgivning, vejledning og behandling til alle borgere i Holstebro Kommune med
alkoholmisbrug.

Andre tilbud til misbrugere i Holstebro kommune:
Åben Anonym Rådgivning

til personer med særlige sociale
problemer, der ikke selv formår at
gøre brug af offentlige tilbud.

Tilbydes hver torsdag kl. 15 – 17 på
Viborgvej 67.
Rådgivningen kan f.eks. motivere og
støtte til at opsøge relevante alkoholog stofbehandlingstilbud

Kontakt til SKP:
Rådgivningscenter Montagen 9611 4086

Servicelovens § 99
Kommunen sørger for tilbud om en
støtte- og kontaktperson til personer med
sindslidelser, til personer med et stofeller alkoholmisbrug og til personer med
særlige sociale problemer, som ikke har
eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Kontakt: Socialafdelingen tlf. 9611 4000

Støtte- og kontaktpersonordning
Sociale Tilbud administrerer tilbud
om støtte og kontakt til de mest
udsatte misbrugere og hjemløse, jf.
servicelovens § 99.

Specialcenter Skovvang

Målgruppen for støtte- og
kontaktpersonordningen er personer
med et stof- eller alkoholmisbrug og
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Kontakt: Niels Ebbesens Vej 6, Holstebro –
tlf. 9611 4080

Har tilbud om afrusning og afgiftning,
herbergs- og botilbud, værkstedstilbud samt udslusning og efterværn.
Kontakt: Herningvej 74 – tlf. 9611 3636

Væresteder:

Stofbehandlingen Holstebro

Hyttefadet, Holstebro - Er et
værested for udsatte borgere med
manglende netværk. Der tilbydes
forskellige aktiviteter, f.eks. café,
motion, besøgstjeneste osv.
Kontakt: Sysseltinget 1, Holstebro 9741 4044

Et rådgivnings- og behandlingstilbud
til stofmisbrugere, pårørende til
stofmisbrugere. Behandlingen
varetages jf. Servicelovens §
101/101a.

Kirkens Korshærs Varmestue - Er
et værestedstilbud, der forsøger at
forebygge og afhjælpe ensomhed,
misbrug, psykisk sårbarhed eller
tilsvarende. Der er i Varmestuen fred
for stoffer, alkohol, vold osv. Der er
tilbud om mad og café, omsorg og
støtte, edb og andre værestedstilbud.

Kontakt: Sønderlandsgade 8 – tlf. 9611 4050

Rådgivningscenter Montagen
Et Rusmiddelfrit værested med
Cafétilbud, der hviler på deltagelse
af aktive medborgere med lyst til at
gøre en forskel via en social indsats.
Tilbyder aktiviteter, socialt samvær,
spisning, individuelle samtaler,
motionsrum og kreative aktiviteter.

Kontakt: Nygade 18, Holstebro – 9747 0252

Værestedet, Ulfborg - Tilbyder
samvær for alle interesserede,
herunder foredrag, kreativt arbejde,
computer, spil osv.
Kontakt: Herredgade 24, Ulfborg 9749 1313
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HVEM, HVOR OG HVORNÅR?
Alkoholbehandlingen Holstebro
Center for Rusmiddel og
Forebyggelse
Sønderlandsgade 8/Helgolandsgade 2
7500 Holstebro
Telefon: 96 11 40 50

•
•
•

Rådgivning
Afklaring
Ambulant behandling af
- Alkoholmisbrugere
- Pårørende
Visitation til døgnbehandling (for
borgere i Holstebro Kommune)

•

E-post:
Alkoholbehandlingen@holstebro.dk
Hjemmeside: www.holstebro.dk

Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8.00 – 15.30
8.00 – 15.30
8.00 – 15.30
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30

Åben rådgivning
- torsdag 15 - 17
Udlevering af antabus
- mandag 14.30 – 15.30 og torsdag 15 - 17

Telefontræffetid:
Mandag 9 – 15
Tirsdag 9 – 15
Onsdag 9 – 15
Torsdag 9 – 17
Fredag 9 – 13

Socialafdelingen
Viborgvej 67
7500 Holstebro
Telefon: 96 11 40 00

•
•
•

Rådgivning
Åben Anonym Rådgivning
Støtte- og kontaktperson (SKP)

Telefontræffetid:
Mandag 8 – 15
Tirsdag 8 – 15
Onsdag 8 – 15
Torsdag 8 – 17
Fredag 8 – 14
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22 -- M
Måållggrruuppppeenn ffoorr ttiillbbuuddddeennee
Der er tilbud i Alkoholbehandlingen målrettet alle borgere i Holstebro Kommune
med alkoholmisbrugsproblemer samt deres familie og andre pårørende.
Desuden for alle borgere i Lemvig og Struer kommuner jf. samarbejdsaftale.
I forhold til misbrugsbehandling – indsatsen for de alkoholafhængige - er der
overordnet set to grupper:
•

Afhængige - hvor der skal iværksættes et behandlingstilbud.

•

Pårørende – børn, samlevere mv.

For behandling af alkoholmisbrug i Holstebro Kommune
7

33 -- D
Dee oovveerroorrddnneeddee m
mååll oogg vvæ
ærrddiieerr
Byrådet i Holstebro Kommune har i 2007 vedtaget en misbrugspolitik med
nedenstående mål og værdier:
Mål
For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til børn og unge med misbrug
gælder særligt følgende overordnede mål:
•
•
•
•

At udskyde alkoholdebuten blandt børn og unge
At nedsætte alkoholforbruget blandt unge
At fremme rusmiddelpolitikker på skoler, arbejdspladser m.v.
At udvikle metoder til opsporing af, og tidlig indsats overfor,
misbrugsproblemer

For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til voksne stofmisbrugere og deres
pårørende gælder særligt følgende overordnede mål:
•
•

At antallet af borgere med stofmisbrug/stofafhængighed reduceres
At skaderne som følge af misbrug mindskes

For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til kronikere og langvarigt belastede
gælder særligt følgende overordnede mål:
•
•

At nedbringe antallet af alkohol – og stofmisbrugsskader
At kombinere forebyggelse med et flerstrenget, koordineret
behandlingstilbud

Værdier
Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende værdier og normer for det samlede
indhold af stofmisbrugsbehandlingen:
•

Misbrugspolitikken afspejler et menneskesyn, der bygger på
ligeværdighed og respekt, med fokus på den enkelte og netværkets
ressourcer og kompetencer

•

Borgerne oplever sig som en ligeværdig del af samfundet med mulighed
for fællesskab og arbejds- og fritidsmuligheder

•

Borgeren og den enkeltes netværk er i centrum for en koordineret og
tværfaglig indsats med udgangspunkt i helhedsorientering og
uafhængighed af alder

•

Tilbuddene er tilgængelige for borgerne, så der kan ydes en hurtig og
rettidig indsats i hele kommunen

•

Det frivillige arbejde indgår som en integreret del af indsatsen med
gensidig respekt og samarbejde

•

Fagligheden understøtter borgerens selvværd, selvtillid og ansvarlighed

•

Den tidlige og forebyggende indsats prioriteres højt i forhold til børn og
unge og deres forældre

•

Indsatsen bygger på faglig kvalitet i form af viden og erfaring for, hvad
der virker bedst for borgeren
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44 -- O
Orrggaanniissaattiioonnssssttrruukkttuurr oogg ttiillbbuudd
Alkoholbehandlingen Holstebro en del af Center for Rusmiddel og Forebyggelse
i Socialafdelingens Center for Socialt Udsatte.
Alkoholbehandlingen koordinerer internt sine aktiviteter gennem en række
møder:
•

Ledermøder

•

Visitationsmøder

•

Personalemøder
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ALMINDELIGE TILBUD
Rådgivning og vejledning
Borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner kan henvende sig direkte fra
gaden, når vedkommende har behov for råd og vejledning om egne eller
pårørendes problemer med alkohol(mis)brug.
Borgere der henvender sig, enten ved personligt fremmøde eller via telefon, vil i
overensstemmelse med behandlingsgarantien indenfor 14 dage blive visiteret til
et behandlingstilbud i Alkoholbehandlingen Holstebro.
I de tilfælde, hvor der er tvivl, om der skal søges behandling – er der mulighed
for at modtage råd og vejledning.
Der er tilbud om åben anonym rådgivning i Alkoholbehandlingen hver torsdag kl.
15 – 17.
Ambulant behandling
Ambulant behandlingstilbud, hvor der arbejdes med at opnå relevant ændring og
egenkontrol i forhold til klientens misbrugs- og/eller afhængighedsproblemer.
Behandlingen er både individuel og gruppebaseret, og der arbejdes bl.a. med
udgangspunkt i den kognitive metode.
Der udarbejdes og arbejdes efter personlig behandlingsplan.
Der er fokus på ambivalens og motivation. Der kan blandt andet arbejdes med
trangshåndtering og tilbagefaldsstrategier. Behandlingen bygger på
evidensbaserede metoder.
For nærmere beskrivelse af de ambulante tilbud henvises til
Alkoholbehandlingens ydelseskatalog, der fremgår af kommunens hjemmeside,
og Tilbudsportalen.
Virtuel behandling.
Der er tilbud om virtuel behandling, således at man efter konkret vurdering kan
modtage behandling on line, og altså uden fysisk fremmøde.
Familieorienteret alkoholbehandling
Hvor det skønnes relevant, inddrages familiemedlemmer i behandlingen.
Tilbud til pårørende, herunder børn.
Der er tilbud om gruppeforløb for pårørende, voksne børn af misbrugere, samt
gruppetilbud til børn, der vokser op med forældre med misbrugsproblemer.
Behandlingsintensitet
•
Ambulant behandling – samtale
hv. 14. dag
•
Intensiv ambulant behandling –
samtale hver uge
•
Udvidet ambulant behandling –
samtaleforløb og udvidet
netværksarbejde
•
Døgnbehandling
– bor på behandlingssted
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Døgnbehandling
Holstebro Kommune benytter sig i ganske særlige tilfælde af eksterne
døgninstitutioner i det omfang, ambulante samtaler og dagbehandling ikke
vurderes at være tilstrækkeligt intensivt, og borgeren er motiveret til en markant
ændring i sit liv, jævnfør kriterierne side 12.
I praksis anbefales et udvalg af institutioner, som lever op til
Alkoholbehandlingens kvalitetskrav. I øjeblikket anbefales/benyttes primært:
•
•
•

Sct. Ols
Nørbygård
Ringgården

Medicinsk behandling
Borgere kan som en del af den ambulante behandling få ordineret Antabus via
egen læge. Alkoholbehandlingen administrerer og udleverer efterfølgende
medicinen i ambulatoriet.
Alkoholbehandlingen tilbyder samme ydelser for borgere, der ikke længere er i
ambulant behandling, hvor Antabus tages forebyggende.
Uddannelse af frontpersonale
Med henblik på tidlig opsporing af familier med misbrugsproblemer tilbydes
uddannelse af pædagogisk personale, lærere m.v..
Der fokuseres på at uddanne ’fyrtårne’ og danne netværksgrupper, som løbende
tilbydes sparring fra alkoholbehandler i Center for Rusmiddel og Forebyggelse.

SPECIALTILBUD
Psykologiske samtaleforløb
I forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplaner vurderes det i hvert enkelt
tilfælde, hvorvidt der er behov for at supplere med en psykologisk udredning,
ligesom der kan visiteres til samtaleforløb ved intern psykolog.
For borgere med psykiatriske diagnoser eller problemstillinger kan indsatsen
tilrettelægges i samarbejde med kommunens psykiatri- og handicapafdeling
samt fællesteamet, der også omfatter regionspsykiatrien.

Øvrige tilbud
For nærmere beskrivelse af Alkoholbehandlingens øvrige tilbud, henvises til det
gældende ydelseskatalog, der fremgår af kommunens hjemmeside, eller
Tilbudsportalen.

Tilbudsportalen
Formålet med Tilbudsportalen er at styrke
overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for
tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og
socialt udsatte.
Det er Servicestyrelsen der administrerer
Tilbudsportalen jf. § 14 i Lov om Social Service
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55 -- V
Viissiittaattiioonnsspprroocceedduurreerr
Alkoholbehandlingen har den fulde kompetence til visitering i sager der
behandles efter Sundhedslovens § 141.
Visitationen er tilrettelagt i henhold til reglerne om behandlingsgaranti, således at
der indenfor 14 dage efter første henvendelse er udarbejdet en behandlingsplan,
og borgeren er visiteret til et behandlingstilbud.

Procedure ved ansøgning om døgnbehandling
Visitationsudvalget indstiller til bevilling af døgnophold for borgere i Holstebro
Kommune, hvis udvalget vurderer, at følgende kriterier er opfyldt:
•
•
•
•
•

borgeren kan ikke profitere af ambulant behandling ud fra princippet om
det mindst mulige indgreb.
borgeren er motiveret til en markant ændring i sit liv
borgeren evner at modtage socialpædagogisk og/eller terapeutisk
intervention
sagen er tilstrækkeligt belyst med hensyn til borgerens refleksionsevne
og personlige ressourcer/kompetencer
forhold vedrørende psykiatrisk behandling, kriminalitet og familie er
tilstrækkeligt belyst, og forholdene er afklarede på en måde, så
behandling på en døgninstitution forekommer meningsfyldt

Døgnvisitationsmøder afholdes min. hver 14. dag.
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66 -- B
Beehhaannddlliinnggssggaarraannttii
Behandlingsgaranti
Jf. Sundhedslovens § 141 stk 2 skal Alkoholbehandling iværksættes senest 14
dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om
at komme i behandling.
Bekendtgørelse om garanti jf. Sundhedslovens § 141 stk. 2

Holstebro Kommune efterlever lovkravet om behandlingsgaranti.

77 -- M
Muulliigghheeddeenn ffoorr ffrriitt vvaallgg
Borgere, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, kan vælge at blive
behandlet på et andet offentligt behandlingstilbud eller på et godkendt privat
behandlingstilbud af tilsvarende karakter som dét kommunale tilbud, man
oprindeligt er blevet visiteret til.
Når behandlingsplanen peger på døgnbehandling, er Alkoholbehandlingen
borgeren behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til
muligheden for frit valg.
I praksis anbefales et udvalg af institutioner, som lever op til
Alkoholbehandlingens kvalitetskrav. I øjeblikket anbefales/benyttes primært:
•
•
•

Sct. Ols
Nørbygård
Ringgården

Hvis der er tale om et døgntilbud til unge under 18 år, sker visitationen gennem
kommunens familiesektion.
Visitation til døgnbehandling af borgere fra andre kommuner end Holstebro sker i
borgerens hjemkommune.
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88 -- H
Haannddlleeppllaanneerr // bbeehhaannddlliinnggssppllaanneerr
- udarbejdelse, koordinering og opfølgning
Behandlingsplan
Alkoholbehandlingen udarbejder i alle tilfælde en behandlingsplan forud for
behandling af borgerens misbrug.
Straks efter henvendelse foretages udredning/afklaring af borgerens
problemstillinger, behandlingsplan formuleres, og borgeren visiteres
inden 14 dage til et af Alkoholbehandlingens tilbud.
Under udredningen udformer misbrugsbehandleren sammen med borgeren en
behandlingsplan med udgangspunkt i de problemstillinger, som borgeren ønsker
at arbejde med i behandlingsforløbet.
•

Behandlingsplanen indeholder behandlingsbehov, mål og metoder.

•

Behandlingsplanen kvalitetssikres ved opfølgning hver 3. måned.
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99 -- B
Brruuggeerriinnddddrraaggeellssee
Brugerinddragelse er et vigtigt element i behandlingsarbejdet. Det kommer
altovervejende til udtryk ved at brugeren aktivt involveres i at tilrettelægge eget
behandlingsforløb, med udgangspunkt i individuelle arbejdspunkter, som - i
samarbejde med behandleren - beskrives i den individuelle behandlingsplan.
Desuden inddrages borgerens pårørende efter borgerens ønske.
Derudover søger vi, at involvere og informerer den generelle brugergruppe
gennem brugermøder og fokusgrupper.
Brugermøder
Der afholdes ad hoc brugermøder i Alkoholbehandlingens cafe.
Både brugere og personale kan bidrage med punkter til dagsordenen.
Brugermødet kan behandle alle generelle spørgsmål vedr. behandling og forhold
i Alkoholbehandlingen.
I forbindelse med udarbejdelsen af denne kvalitetsstandard er brugerne hørt på et
brugermøde
Fokusgrupper
I forbindelse med udarbejdelse af nye principper eller politikker med relevans for
Alkoholbehandlingens brugere, kan der nedsættes fokusgrupper af
interesserede brugere. Fokusgruppen reflekterer over brugersynspunkter i
forhold til emnet.
Alkoholbehandlingen tilstræber brugerindflydelse og forsøger i samarbejde med
borgeren at præcisere, hvad borgeren har indflydelse på, og i hvilken grad
indflydelsen strækker sig.
Retningslinjerne for indflydelse ligger i lovgivningen og taler
om indflydelse på to niveauer:
Indflydelse på egen sag / Retssikkerhedslovens § 4
Retssikkerhedsloven § 4.
Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen
tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne
mulighed

Indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene / SEL § 16
Servicelovens § 16, stk.1.
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbuddene efter denne lov får mulighed
for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen
fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen
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1100 -- R
Reegglleerr ffoorr kkoosstt oogg llooggii
Alkoholbehandlingen har ingen tilbud, hvor der indgår betaling for kost eller logi.

1111 -- K
Kllaaggeeaaddggaanngg
Klage over afslag
I de tilfælde, hvor Alkoholbehandlingen afslår et ansøgt tilbud, meddeles
afgørelsen skriftligt, og der udleveres en skriftlig klagevejledning.
Klage over sundhedsfaglige afgørelser
Klagen sendes til patientklagenævnet. Klagen kan også sendes til
Statsforvaltningen Midtjylland eller Embedslægeinstitutionen. Her kan man få
vejledning til at formulere klagen.
Klage over serviceniveauet
- eksempelvis utilstrækkelig normering, for korte åbningstider, personalets
optræden mv.
En sådan klage skal rettes til Alkoholbehandlingen / kommunen.
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1122 -- P
Peerrssoonnaalleettss ffaagglliiggee kkvvaalliiffiikkaattiioonneerr
Der er der ansat 15 behandlere i Center for Rusmiddel og Forebyggelse, som
varetager rådgivning og behandling i forhold til rusmiddelproblematikker. I det
samlede Center for Rusmiddel og Forebyggelse er der ansat 24 medarbejdere.
De ansatte fordeler sig fagligt på psykolog, socialrådgivere, pædagoger,
sundhedsfagligt personale, misbrugsvejledere, konsulenter, samt ledelse og
administration.
Alkoholbehandlingen kan desuden rådføre sig med det øvrige personale / stab i
Center for Socialt Udsatte, Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen og
kommunen generelt.
Alle medarbejdere har gennemført, eller gennemfører, længerevarende
efteruddannelsesforløb, primært med fokus på metoder i behandlingsarbejde.
Alle behandlere deltager i obligatoriske supervisionsforløb.
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1133 -- M
Moonniittoorreerriinngg aaff iinnddssaattsseenn
Alkoholbehandlingens elektroniske journalsystem muliggør løbende opfølgning
på data vedrørende klienterne. Der udarbejdes årligt en statistisk rapport.
Den årlige rapport danner blandt andet grundlag for kommunens løbende
vurdering af indsatsen.
Dataindsamling – NAB:

Nationalt Register over alkoholmisbrugere i behandling er et
indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen over klienter i behandling for
alkoholmisbrug.

Retssikkerhedsloven § 82. Kommunalbestyrelserne, regionsrådene, beskæftigelsesankenævnene og de
sociale nævn har pligt til at tilvejebringe og indsende statistiske oplysninger m.v., som socialministeren
anmoder om.
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1144 -- H
Hjjeem
mm
meebbooeennddee bbøørrnn
I forbindelse med afklaringer undersøges det altid om klienten bor sammen med
– eller har samkvem med børn under 18 år.
Får behandleren kendskab til eller formodning om at et hjemmeboende barn eller
ung under 18 har behov for særlig støtte, har behandlerne skærpet pligt til at
underrette familiesektionen i bopælskommunen, jævnfør lov om social service §
153.
Den skærpede underretningspligt gælder også i situationer (jvf. § 153 stk. 3)
hvor behandleren får kendskab til vordende forældre med problemer, herunder
misbrug, der kan give formodning om at barnet vil få behov for særlig støtte
umiddelbart efter fødselen.
.
Serviceloven § 153. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler,
hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette
kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der
giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.
Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om
underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får
kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne
lov.
Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter
personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis
de under udøvelsen af deres tjeneste eller hverv får kendskab til vordende forældre med
problemer, der giver formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter
fødslen. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte tilsvarende regler for
andre grupper, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til sådanne forhold.
[..]
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1155 -- D
Deenn ffrreem
mttiiddiiggee iinnddssaattss ppåå oom
mrrååddeett
Holstebro Kommune ønsker at kvalitetsudvikle
alkoholmisbrugsbehandlingsområdet, så det fremstår såvel resultat- og
ressourceeffektivt som muligt.
Til udvikling ønsker kommunen at inddrage nyeste nationale og internationale
forskningsresultater samt veldokumenterede lokale erfaringer.
Væsentlige pejlepunkter i udviklingen af den fremtidige indsats vil være:
•
•
•
•

brug af viden om behandlingsmetoder og deres effekter i
forskellige situationer
fortsat at udvikle personalets kompetencer
samordne de forskellige kommunale indsatser for den enkelte
borger bedst muligt
fokus på flow i indsatserne

1166 -- D
Døøggnnbbeehhaannddlliinngg
Holstebro Kommune visiterer, ud fra kriterierne i kapitel 5, borgere fra Holstebro
Kommune til døgnbehandling på offentlige og private opholdssteder, der tilbyder
misbrugsbehandling.
Opholdsstederne er underlagt godkendelse i den stedlige kommune efter, lov om
social service § 144 1.
Det er kun behandlingssteder, der oppebærer en sådan godkendelse, der kan
visiteres til - der henvises endvidere til lov om social service §§ 101 og 107.
De anvendte opholdssteder skal ud over godkendelsen efter § 144 leve op til de
kvalitetskrav, Alkoholbehandlingen stiller, og som falder sammen med de
servicemål, der stilles på døgnbehandlingsområdet.
I øvrigt henvises til NAB (2) – der indeholder opdaterede oplysninger, om
institutionernes behandlingsform, målgrupper, kerneydelser, personaleforhold,
fysiske forhold, pris mv.

1

1/1 2011 ved lov nr. 629 af 11/6 2010 (Afbureaukratisering på området for
ældre, handicappede m.fl.) § 1 ophæves § 144.
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