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Formålet med ydelsen 

Formålet er: 
 
 At forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme. 

 
 At give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit alkoholmisbrug. 

 
 At standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til et alkoholmisbrug. 
 
At øge den enkeltes livskvalitet. 
 
 

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 141 
 
§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. 
 
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommu-
nen med ønske om at komme i behandling. 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere be-
handlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regions-
råd, 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. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingsste-
der, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte 
sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser. 
 
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehand-
lingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbe-
styrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kom-
mune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling. 
 
Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. 
 
Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 

Sundhedsloven § 141 Alkoholbehand-
ling 
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Målgruppe for ydelsen 

Borgere, bosat i Albertslund Kommunes med et overforbrug eller et misbrug af alkohol. 
 
Borgere under 18 år henvises til Børn & Familie i Albertslund Kommune, som vil vejlede i mulighederne for alkohol-
behandling. 
 
 

Behandlingstyper 

Ambulant behandling 
Der ydes som udgangspunkt ambulant misbrugsbehandling i  
Albertslund Rusmiddelcenter.  
 
Intensiv behandling 
Mere intensiv behandling kan iværksættes efter individuel vurdering af den enkelte borgers behov for behandling. 
Intensiv behandling tilbydes i Albertslund Rusmiddelcenter. 
 
Døgnbehandling 
Døgnbehandling er en omfattende og indgribende foranstaltning. Derfor vil udgangspunktet altid være at understøtte 
borgeren i at opnå en forbedret livssituation med en mindre indgribende behandlingsform. Døgnbehandling kan 
iværksættes efter individuel vurdering af den enkelte borgers behov for behandling. 
 
Albertslund Kommune anviser kun til tilbud, som er godkendt af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen. 
 
 

Visitation 

Der er ingen visitation til ambulant behandling. 
 
Ved ansøgning om intensiv behandling eller døgnbehandling foretages der visitation i Albertslund Rusmiddelcenter 
eller i Socialenheden for voksne. 
 
Kriterier i visitationen 
Visitationen foretages på baggrund af en kortlægning, hvor fundamentet er en udredning af alkoholproblemet og en 
systematisk screening for problemstillinger, der kan påvirke den efterfølgende behandlingstilrettelæggelse. Neden-
stående kriterier indgår altid i kortlægningen:  
 
 Alkoholmisbrugets omfang. 

 
 Behandlingsbehov og motivation. 

 
 Efterbehandlingsplan. 
 
Herudover er der ved visitationen fokus på, at borgeren forventes at kunne profitere af det visiterede forløb samt at 
drøfte muligheden for og relevansen af inddragelse af pårørende. 
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Behandlingsgaranti 

Efter behandlingsgarantien skal behandlingen være iværksat inden 14 dage fra første henvendelse. 
 

Frit valg 

Borgeren kan frit vælge hvilket ambulant behandlingstilbud, borgeren ønsker.  
 
Alkoholbehandlingsstedet skal dog være godkendt af Socialtilsynet og fremgå af Tilbudsportalens hjemmeside. End-
videre skal alkoholbehandlingstilbuddet, hvis det ikke er kommunalt, have indgået aftale med mindst én kommune 
for at kunne drive ambulant alkoholbehandling.  
 

Anonymitet 

Alle borgere har ret til at henvende sig anonymt til et hvilket som helst godkendt ambulant behandlingssted. 
 

Opfølgning 

Ved ambulant behandling er der opfølgning senest efter 3 måneder med inddragelse af borgeren og behandlingssted. 
 
Ved intensiv behandling aftales der ved visitationsmødet en dato for opfølgning, dog senest 3 måneder efter behand-
lingsstart. 
 
Ved døgnbehandling aftales der med pågældende døgninstitution en opfølgningsdato. 
 

Brugerinddragelse 

Ved behandling af alkoholmisbrug er brugerinddragelse essentiel. Det kommer til udtryk ved, at borgeren inddrages 
i tilrettelæggelse af egen behandling gennem udarbejdelse af behandlingsplanen. 
 

Egenbetaling 

Der er ingen brugerbetaling i forbindelse med alkoholbehandling. Dog skal borgeren selv afholde eventuelle udgifter 
til transport. 
 

Sagsbehandling og klage 

Efter lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelser truffet 
om alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141. 
 
Borgere kan således ikke klage over den sundhedsfaglige vurdering af, hvilken behandlingstype borgeren har behov 
for. 
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Personale – kvalifikationer og kompetenceudvikling 

Misbrugsbehandlingen varetages af flere forskellige faggrupper inden for det sundheds- og socialfaglige område med 
erfaring og viden om misbrug og forskellige baggrunde, herunder: 
 
 Sygeplejersker 

 
 Læger 

 
 Socialrådgivere 

 
 Pædagoger 

 
 Psykologer 

 
 Danish Addiction Counselor (DAC) - uddannet personale, som tidligere har været tæt på de skadelige effekter af 

et misbrug. 
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